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أ

إلاهداء
إلى مً ؤحمل اسمه بفخش ،وؤفخلذه مىز الطغشً ،شحعش كلبي بزكشه ،ويشوق فؤادي بالذعاء
له ،خيمت الحىان ،وغيمت اإلاكان

"إلى سوح والذي الطاهشة"

ً
إلى مً ؤسعذ بللياها ،وجدسابم الكلماث لخخشج معبرة عً مكىىن راتها ،إلى مً ؤسبح في بحش
حىانها عىذما جكسىوي الهمىم سوضت الحب الضاهيت

"ؤمي الغاليت"

إلى مً هزس عمشه في جشبيدىا ،وضىع ؤوساق الطبر ،وطشصها في ظالل الذهش ،فأوسىا وساهذها مً
"عمي الغالي"

آالم اللهش

إلى مً ؤهاظشها ضذًلت وحبيبت ،إلى مً ؤجذ فيها طفىلتي ،إلى عشلي الزي ال ًيخهي بسمت
الحياة وؤشعت اإلاسخلبل اإلاششق

"ابىتي مياس"

إلى مً هم ؤكشب إلي مً سوحي ،إلى مً شاسكىوي حضً ؤمي ومنهم ؤسخمذ فشحتي وعضحي
"إخىحي محمذ وماجذ وعادل وعاهذ ،وؤخىاحي تهاوي ووسام وعائشت وشهىاص وآالء"
إلى "جذحي ،وؤعمامي وعماحي ،وؤخىالي وخاالحي"
ً
ً
إلى مً آوسىوي وشاسكىوي همىمي جزكاسا ،وجلذًشا "ضذًلاحي"
إلى الطشح العلمي الشامخ الزي ؤجاح لي فشضت العلم والخلذم "جامعت ألاصهش "
إلى كل مً ساعذوي
ؤهذي هزا العمل ساجيت اإلاىلى عض وجيل ؤن ًجذ اللبىل والىجاح

ب

الشكر والتقدير
الحمذ هلل العظيم سلطاهه ،الجضيل إحساهه ،الىاضح بشهاهه ،كذس ألاشياء بحكمخه ،وخلم
الخلم بلذسجه ،ؤحمذه على ما ؤض بغ مً وعمه اإلاخىاجشة ،ومىىه الىافشة ،والطالة والسالم على
الىبي ألامي محمذ بً عبذ هللا ،ؤسسله هللا بإحسً اللغاث وؤفصحها ،وؤبين العباساث وؤوضحها،
ؤظهش هىس فضلها على لساهه ،وجعلها غاًت الخبيين ،وخطه بها دون سائش اإلاشسلين ،ضلى هللا
عليه وعلى آله وصحبه ؤجمعين ،وعلى مً اجبع دسبه إلى ًىم الذًً،ؤما بعذ...
يقول املولى عز وجل :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ
(سورة إبراهيم ،آلاية.)7 :
ً
ً
ً
فالشكش ؤوال وؤخيرا هلل الىاحذ ألاحذ الزي وهب لي علال ؤميز به الطىاب مً الخطإ وؤواجه
اإلاشكالث وؤطشح الحلىل.
ؤجلذم بالشكش والخلذًش إلى جامعت ألاصهش بغضة ممثلت بالسيذ سئيس جامعت ألاصهش ؤ .د .عبذ
الخالم الفشا  ...حفظه هللا وسعاه ،والطاكم ؤلاداسي وألاكادًمي.
كما ؤشكش اإلاششف وألاب الفاضل ألاسخار الذكخىس :ساشذ محمذ ؤبى ضىاويً لخفضله بلبىل
ؤلاششاف على هزه الشسالت والتي لىال هصحه وجىجيهه إلاا وضلذ إلى هزه الطىسة ،كما ؤجلذم
بالشكش إلى اإلاششف الثاوي الفاضل ألاسخار الذكخىس :جمال الفليذ على ما بزله مً جهذ
ووكذ مً ؤجل إجمام هزا العمل
كما ؤشكش لجىت اإلاىاكشت ممثلت باألسخار الذكخىس :عطا دسويش حفظه هللا وسعاه ،والذكخىس:
خليل حماد حفظه هللا وسعاه.
والشكش مىضىل إلى مذسست بني سهيال الابخذائيت اإلاشتركت "ب" لالجئين ،ممثلت بمذًشتها ؤ.
بششي ؤبى شمالت ،وهائبتها هيام ؤبى جيلخ ،وكافت معلماث اإلاذسست .والشكش الخاص للمعلمت
سحاب الحسني التي جفضلذ بخطبيم ألاوشطت ؤلازشائيت.
كما وؤشكش ؤسشحي على ما كذمخه لي مً دعم وحشجيع طىال فترة الذساست.
وؤشكش العاملين باإلاكخباث الفلسطيييت للجهىد التي ًبزلىنها في إهجاح البحىر والذساساث
العلميت ،كما وؤشكش كل مً ساهذوي ووكف إلى جاهبي فترة دساستي ولكل مً له حم علي.

ج

ملخص الدراسة باللغة العربية
هدفت الدراسة إلى إثراء محتوى التربية المدنية في ضوء أدب االختتف ،وأثترف فتي تنميتة
مه تتترات الحت توار ل تتدى طتلب تتتت الس تت ،الس تتتدس اوستس تتي بمحتفظ تتة خ تتتنيونس ولتح يت ت أه تتدا،
الد ارستة استتتخدمت البتحثتتة المتتنهف الوست ي والمتتنهف هتتبت التيريبتتي حيتتث متمتتت البتحثتتة ب تتداد
ميمو ة من اونهطة اإلثرائيتة فتي ضتوء أدب االختتف ،دوا تداد متئمتة مهتترات منتستبة لطتلبتتت
الس ،الستدس اوستسي ثم تم تحويمهت إلى بطتمة مفحظة تم تطبي هت مى ينتة بمتتت )95
طتلبت تتة تن ست تتم إلت تتى  )47طتلبت تتة ميمو ت تتة تيريبيت تتة درست تتت اونهت تتطة اإلثرائيت تتة و  )48طتلبت تتة
ميمو ة ضتبطة درست بتلطرائ العتدية وتوسمت الدراسة إلى النتتئف التتلية:
 .1مهترات الحوار الوايب تنميتهت لدى طتلبتت الس ،الستدس بترة ن )3 :مهتترات رئيستة
وهي :مهترات تتعم بتليتنب ال كري لمحوار مهترات تتعم بتل درة التواسمية مهترات تتعم
بآداب الحوار ينبث

نهت  )17مهترة فر ية.

 .2وي تتود ف تترو ذات دالل تتة إحس تتتئية ف تتي مه تتترات الحت توار ب تتين طتلب تتتت الميمو تتة التيريبي تتة
وطتلبت تتتت الميمو ت تتة الضت تتتبطة فت تتي التطبي ت ت البعت تتدي لبطتمت تتة المفحظت تتة لست تتتلل طتلبت تتتت
الميمو ة التيريبية.
 .3إثراء محتوى التربية المدنية في ضوء أدب االختف ،لت أثتر دا إحستتئيتً فتي تنميتة مهتترات
الحوار لدى طتلبتت الس ،الستدس.
وفي ضوء نتتئف الد ارسة أوست البتحثة بمت يمي:
 .1تضمين وستئ وأنهطة تعميمية تعزز ميم وآداب الحوار لدى الطمبة في مختم ،الم ررات
الدراسية.
 .2ضرورة أن يستخدم معمم التربية المدنية الطرائ
م رر وموضو تت التربية المدنية.

د

الحوارية دوادارة الن تهتت أثنتء تدريس

Abstract
The study aims to enrich civic education syllabus in the light of
literature differences and identify its impact on developing dialogue skills
at 6th grade students in Khan- Younis Governorate. And to achieve the
study goals the researcher used descriptive approach, and quasi experimental approach. The researcher used many tools which are:
enrichment activities in the light of literature differences, List dialogue
skills which converted to note card, where the study sample was (95)
students.
The study sample distributed into two groups: (47) students
experimental group studied enrichment activities in the light of literature
differences, and (48) control group studied standard methods.
The study shows the following results:
1. Dialogue skills development due to the 6th grade students are: (3)
major skills, which are: (Intellectual side skills, The ability to
communicate skills, Discussion politest kills), the ensuing (17)
sub-skills.
2. There are a statistical significant differences in the dialogue skills
between experimental and control groups, at post application, and
these differences in favor of the experimental group.
3. Enrich civic education Syllabus in light of literature differences
interested in high effect on development dialogue skills among 6th
grade students.
In light of the results of the study the researcher recommended the
following:
1. Include media and educational activities promoting the values and
ethics of dialogue among students in different courses.
2. Civic education teachers needs to use methods dialogues and
debates during Teaching civic education subjects.
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المقدمة:
تسعى التربية إلى تعميـ النشء كتربيتيـ ،كالتأثير اإليجابي في سمككيـ كمياراتيـ
كخبراتيـ ،كتيتـ التربية المعاصرة بكافة جكانب نمك الطمبة.
كالتربية المدنية ىي نكع مف أنكاع التربية التي تعنى بتشكيؿ عقكؿ األجياؿ ،كتنمي لدييـ
الخير كالفضيمة كالعمؿ كالسمكؾ السكم ،عمى أسس الديمقراطية كالتسامح كقبكؿ اآلخر ،كالحرية
كالمكاطنة كالحكار اإليجابي ،كالحؿ السممي لمخبلفات (الجرجاكم.)2 :2010 ،
كال يختمؼ مفيكـ "التربية المدنية" عف التربية بمعناىا الكاسع إال بتركيزه عمى عبلقة
اإلنساف بمجتمعو ،كبيئتو ،ككطنو ،كأرضو ،فمفيكـ التربية المدنية ينطمؽ مف مبدأ أساسي ىك أف
الفرد ال يعيش منعزالن في أية مرحمة مف مراحؿ حياتو ،بؿ ىك  -دائمان  -عضك في جماعة كال
كجكد لو خارج إطارىا ،كىك نفسو ال يستطيع أف يدرؾ نفسو إال جزءان في كؿ ،كاال كحدة في
االجتماعيكف عمى تحديد مضمكف "التربية
بكيكف
ّ
إطار ىذه الجماعة ،كقد اتفؽ الباحثكف التر ّ

المدنية" كاف اختمفكا في تعريفيا أحيانان ،فبعضيـ يميؿ إلى تعريفيا بقكلو" :ىي جانب التربية الذم
يحدث شعكر العضكية في جماعة حتى تتسؽ حياتيا لفائدتيا المتبادلة" (الراجحي:2002 ،
مميز بينيما معتب انر أف
 ،)77في حيف يدمج بعضيـ اآلخر التربية المدنية بالتربية األخبلقية غير ّ

فحكاىا ىك ذاتو ،مع أف التربية المدنية ىي أشمؿ مف التربية األخبلقية.

كالتربية المدنية مرتبطة بمفيكـ المجتمع المدني ،كالمكاطف كحقكؽ اإلنساف،
كالديمقراطية .ىذه المفاىيـ التي أسيمت في بمكرتيا الثكرة الفرنسية في القرف الثامف عشر في
إعبلف الجمعية الكطنية لحقكؽ اإلنساف ( )1791 – 1789كالذم جاء في مقدمتو أف ممثمي
الشعب الفرنسي المشكميف لمجمعية الكطنية لما كانكا يعتبركف الجيؿ بحقكؽ اإلنساف ،أك نسيانيا،
أك ازدراءىا األسباب الكحيدة لممصائب العامة ،كلفساد الحككمات ،فقد عقدكا العزـ عمى سرد
حقكؽ اإلنساف الطبيعية المقدسة ،كالتي ال يمكف التنازؿ عنيا".
كال يخفى عمى أحد أف تعمـ القيـ كتعميميا مف أىـ مكضكعات التربية عمى اختبلؼ
جكانبيا ،السيما كأف اآلداب ىي األساس الذم يرتكز عميو معتقدات الفرد ،كىي التي تنظـ سمكؾ

2

المجتمع ،كتكجيو نحك ما ىك مقبكؿ كمرغكب فيو ،فيي قضية العصر لمكاجية طكفاف الغزك
الثقافي كالفكرم (فرج.)118 :2005 ،
كالتربية السميمة البد أف تكجييا قيمان كآدابان ترتبط بالنظـ االجتماعية ،السيما كأف التربية
نظاـ اجتماعي ينبع مف فمسفة األمـ ،كاالختبلؼ فطرم نظ انر الختبلؼ األلسف ،كاأللكاف،
كالميكؿ ،كاالتجاىات.
فقاؿ سبحانو كتعالى :ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ (سكرة الركـ ،اآلية.)22 :
كطالما أف التربية المدنية تعتني بالرقي بقدرات الفرد كمعرفتو الجيدة بحقكقو كطبيعة
األنظمة السياسية كالمجتمعية مف حكلو ،فحتمان سيختمؼ مع غيره في درجة المعرفة كالممارسة،
لذا كجب أف يمتمؾ آدابان كقيمان ليرتقي بحكاره مع اآلخريف.
كيجمع التربكيكف عمى أف اليدؼ العاـ لمتربية المدنية يتمثؿ في إعداد المكاطف الصالح
الذم يعرؼ حقكقو كيؤدم كاجباتو نجاه نفسو ككطنو (حمتك.)34 :2009 ،
كتعتمد النظـ التربكية في العالـ العربي ،كمنيا فمسطيف عمى كتب مدرسية لمختمؼ
المكاد الدراسية ،كمنيا التربية المدنية ،كيعد الكتاب المدرسي جكىر العممية التعميمية ،ألنو يحدد
لمطالب ما سيدرسو مف معمكمات ،كيبقى عمى عممية التعمـ مستمرة ،كىك كسيمة يتعمـ بيا الطالب
كيكتسب مياراتو ،فيك المرجع األساسي لمطالب ،يعتمد عميو في إثراء معارفو ،كخبراتو ،فالكتاب
المدرسي يجب أف يصاغ بطرؽ تربكية سميمة بحيث يتضمف كافة ما يحتاجو الطالب ،كيجب أف
يتمتع بالجاذبية مف حيث الشكؿ كالمضمكف (مراشدة ،)235 :2007 ،لذا ترل الباحثة أنو مف
الضركرم أف يتـ تحديد معايير كاضحة عند صياغة الكتب المدرسية ،خاصة في مادة التربية
المدنية التي تعتني بإعداد المكاطف الصالح القادر عمى التفاعؿ مع محيطو االجتماعي،
كمحاكرتو.
كمف أىـ الميارات الكاجب أف يتضمنيا كتاب التربية المدنية كيكتسبيا الطمبة ميارات
الحكار ،كادارة االختبلفات ،كلمحكار آدابو ،كلبلختبلؼ آدابو ،كتبرز الحاجة آلداب االختبلؼ في
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ظؿ عالـ متناحر ،متصارع عمى نيؿ حقكقو ،كاف كانت عمى حساب اآلخريف ،لذا حرم
بالمجتمعات المسممة الرقي بآداب االختبلؼ لدل الناشئة.
كما أف االختبلؼ أمر طبيعي يقرره القرآف الكريـ ،كالسنة النبكية كالعقؿ كالتاريخ ،كمف
ذلؾ تجربة اإلماـ عمي رضي اهلل عنو مع الخكارج ،كالذيف مثمكا معارضة سياسية ،فاختمفكا معو
في إدارتو لشؤكف الخبلفة اإلسبلمية (الميبلد.)52 :2002 ،
كلبلختبلؼ مسبباتو ،كلكف تبقى الحاجة إلى األدب في االختبلؼ ،حيث تشير األدبيات
السابقة بأف األدب في االختبلؼ مصيره الكصكؿ إلى حمكؿ كسيطة تعالج القضايا كاألمكر
العالقة بيف طرفي الحكار .بمعنى أف الذم يمتمؾ آداب االختبلؼ يمكنو أف يحاكر اآلخريف
بطرؽ سميمة كنافعة.
كيجمع التربكيكف عمى أىمية تنمية كتعزيز الحكار كمياراتو ،بسبب مكاجية ما يقع في
حياتنا اليكمية مف سمبيات كمشاحنات ،يكمف سببيا في تخمي أطراؼ الحكار عف األسمكب األمثؿ
في إدارة الحكار ،كغياب ثقافتو بيف المتحاكريف ،كمف المؤكد بأف غياب ثقافة الحكار بيف أفراد
المجتمع ،ككذلؾ غيابو في المؤسسات التربكية يظير مدل الخمؿ في العمؿ ،كضعؼ صبلبة
كتماسؾ المجتمع (ابف حميد .)2 :2003 ،فاإلنساف ال يحقؽ ذاتو كال ينتج المعرفة إال بااللتقاء
كالحكار مع اآلخريف ،كالتفاعؿ معيـ ،إذ بالحكار تتكلد األفكار الجديدة في ذىف المتعمـ ،كبو
تتضح المعاني ،كتيغنى المفاىيـ (الحارثي.)10 :2013 ،
كترل الباحثة بأف الحكار قد يسبب االختبلؼ في كجيات النظر ،لذا فإنو عمى
المتحاكريف أف يتحمكا بآداب االختبلؼ ،كتبرز أىمية الحكار كتعمـ أصكلو كالتدريب عمى مياراتو
كفنكنو بشكؿ أكبر في المراحؿ األكلى مف التعميـ المدرسي ،كمف ىنا كانت فكرة الدراسة الحالية
كأىدافيا ،فتيتـ الدراسة الحالية بإثراء محتكل التربية المدنية في ضكء أدب االختبلؼ كالكشؼ
عف أثره في تنمية ميارات الحكار لدل طمبة الصؼ السادس األساسي بمحافظة خاف يكنس.
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مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
تيعد التربية المدنية مف أىـ أنكاع التربية ،حيث ترتبط التربية المدنية بحياة األفراد كتككيف
الجماعات ،ككنيا تتعمؽ بإرساء أسس الديمقراطية كالتسامح كنيؿ الحريات ،كالحكار اإليجابي،
كالحمكؿ السممية بعيدان عف النزاع ،كترتبط التربية المدنية ببناء المكاطف الصالح ،كىذا يتطمب أف
ترتبط بآداب كمعايير كقيـ كمف أىميا آداب االختبلؼ.
كما أف تجسيد مفاىيـ التربية المدنية ،كالعدالة ،كاإليثار ،كالحرية ،كالكالء ،كااللتزاـ،
كاحتراـ التنكع بمختمؼ أنكاعو ،كاحتراـ اآلخريف كمصالحيـ ال تأتي فقط مف خبلؿ المناىج كما
تتضمنو مف أىداؼ كمحتكل ،كانما تحتاج لمكاقؼ تعميمية غنية بالخبرات تتجاكز حدكد الغرفة
الصفية ( ،)Hoffman, 2000: 107كفي السياؽ نفسو يشير (ميمر كنيس) إلى أف إكساب
الطمبة لمفاىيـ التربية المدنية ال يتـ إال مف خبلؿ تكفير المكاقؼ التعميمية التي تم ّكف الطمبة مف
االنخراط بمكاقؼ كربط األنشطة التعميمية بما يحيط الطالب (.)Miller & Neese, 1997: 30
كيشير (طبلفحة )346 :2012 ،إلى أف تدريس التربية المدنية لف يككف ذا معنى إال
مف خبلؿ أنشطة تربط بيف الحياة االجتماعية ،كالنظـ التربكية ،كىذا ما حققتو الباحثة في الدراسة
الحالية ،حيث تـ تكظيؼ بعض األنشطة اإلثرائية في ضكء أدب االختبلؼ لتحقيؽ أحد أىـ
أىداؼ التربية المدنية كىي رفع مستكل ميارات الحكار لدل طالبات الصؼ السادس ،السيما كأف
الحكار مف أىـ معالـ التقدـ الحضارم ،كالطريؽ السميـ نحك مجتمع كاع بحقكقو ككاجباتو،
كالحكار سبيؿ مف سبؿ تحقيؽ غايات الفرد ،كالجماعة.
كالجدير بالذكر أف نتائج دراسة (حسيف )156 :2007 ،أشارت إلى ضعؼ قيـ الحكار
التي تتضمنيا كتب التربية المدنية لممرحمة األساسية حيث بمغت نسبتيا بيف القيـ المختمفة
( )%6.7فقط ،فيما كانت نسبتيا في كتاب التربية المدنية لمصؼ السادس (.)%20
لذا ،فإف مشكمة الدراسة الحالية تكمف في السؤاؿ الرئيس:
ما أثر إثراء محتوى التربية المدنية في ضوء أدب االختالف في تنمية ميارات الحوار لدى
طالبات الصف السادس األساسي بمحافظة خان يونس؟
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ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما ميارات الحكار الكاجب تنميتيا لدل طالبات الصؼ السادس األساسي بمدارس محافظة
خاف يكنس؟
 .2ما األنشطة اإلثرائية المقترحة في ضكء أدب االختبلؼ التي يمكف أف تسيـ في تنمية
ميارات الحكار لدل طالبات الصؼ السادس األساسي بمدارس محافظة خاف يكنس؟
 .3ما أثر األنشطة اإلثرائية المقترحة في ضكء أدب االختبلؼ في تنمية ميارات الحكار لدل
طالبات الصؼ السادس األساسي بمدارس محافظة خاف يكنس؟
فروض الدراسة:
 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطي درجات
المجمكعة التجريبية كالضابطة في ميارات الحكار كما تقيسيا بطاقة المبلحظة في التطبيؽ
البعدم.
 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطي درجات
المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة مبلحظة ميارات الحكار.
أىداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:
 -1تحديد ميارات الحكار الكاجب تكافرىا كتنميتيا لدل طالبات الصؼ السادس األساسي.
 -2إعداد أنشطة إثرائية لمحتكل التربية المدنية في ضكء أدب االختبلؼ.
 -3التعرؼ إلى أثر األنشطة اإلثرائية المقترحة في تنمية ميارات الحكار لدل طالبات الصؼ
السادس األساسي بمدارس محافظة خاف يكنس.
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أىمية الدراسة:

تكمن أىمية الدراسة في الجوانب التالية:
 -1قد تفيد نتائج الدراسة معمـ التربية كالمدنية مف حيث مراعاة أدب االختبلؼ عند تدريس
مقررات التربية المدنية.
 -2قد تساعد نتائج الدراسة المشرفيف التربكييف في تكجيو كاعادة تنظيـ العمؿ المدرسي؛ بما
يحقؽ اكتساب الطمبة ألدب االختبلؼ ،كميارات الحكار.
 -3قد تفيد نتائج الدراسة الحالية مخططي المناىج الدراسية ،كذلؾ مف خبلؿ لفت انتباىيـ نحك
أدب االختبلؼ ،كميارات الحكار الكاجب تضمينيا في مناىج التربية المدنية.
 -4كما قد تساىـ نتائج الدراسة الحالية في إثراء المكتبة الفمسطينية بمادة عممية في أدب
االختبلؼ ،كالسيما كأف الباحثة الحظت نقصان شديدان في تناكؿ أدب االختبلؼ كقيمو لدل
الباحثيف في قطاع غزة.
 -5قد تفتح نتائج الدراسة الحالية آفاقان لدراسات أخرل في مجاؿ أدب االختبلؼ ،أك ميارات
الحكار.
مصطمحات الدراسة:
اإلثراء:
يعرؼ اإلثراء بأنو عممية إدخاؿ إضافات أك تعديبلت تتخطى المنيج العادم ،كتتصؿ
بمحتكل معيف يثير اىتماـ المتعمـ (أبك فكدة.)13 :2010 ،
كيمكف تعريفو إجرائيان في ىذه الدراسة بأنو مجمكعة األنشطة ،كالكسائؿ ،كالخبرات التي
يمكف إضافتيا عمى مقرر التربية المدنية المقرر عمى طمبة الصؼ السادس ،في ضكء أدب
االختبلؼ ،كتيدؼ إلى تنمية ميارات الحكار لدييـ.
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التربية المدنية:
عرؼ مركز األبحاث كالدراسات الفمسطينية ( )1995التربية المدنية بأنيا فرع مف عمكـ
التربية يحدد نمط العبلقات بيف األفراد في المجتمع كتشمؿ ىذه العبلقات عبلقة الفرد مع الفرد،
كعبلقة الفرد مع الجماعة ،كالجماعة مع الجماعة ،عمى اختبلؼ األفراد كالجماعات ،بحيث تككف
العبلقات بيف المكاطف العادم ،صاحب المركز في السمطة ،كبيف المكاطنيف العادييف ،كبعضيـ
البعض كبيف أصحاب المناصب مشمكلة في ىذا النمط (دركيش.)741 :2010 ،
كيمكف تعريفيا إجرائيان بأنيا مجمكع المفاىيـ كالحقكؽ كمقكمات النظاـ السياسي كالتي
تشيع المعرفة بالحقكؽ كالمساكاة كالحريات ،كتنمي القيـ كالميارات التي يكتسبيا الطالب مف
محتكل مقرر التربية المدنية الذم أعدتو ك ازرة التربية كالتعميـ لطمبة الصؼ السادس.
أدب االختالف:
أدب االختبلؼ عبارة عف القكاعد التربكية العممية التي تتـ بمكجبيا إدارة االختبلؼ بيف
المتحاكريف أك المختمفيف ،بما يحقؽ المصمحة ،كيدفع المفسدة ،كاليدؼ منو الكصكؿ إلى نتيجة
مشتركة يتـ التكافؽ عمييا (أبك عكدة.)15 :2009 ،
كيعرؼ أدب االختبلؼ إجرائيان بأنو مجمكعة الضكابط الكاجب أف يمتزـ بيا طمبة الصؼ
السادس عند كقكع تبايف أك تنكع في اآلراء في القضايا المختمفة ،بغية تحقيؽ مصمحة أك درء
مفسدة ما ،كالتي ينبغي أف يتضمنيا محتكل مقررات التربية المدنية المقرر عمى طمبة الصؼ
السادس األساسي.
ميارات الحوار:
تعرؼ ميارات الحكار بأنيا مجمكعة مف القدرات ،كاالستعدادات النفسية ،كاالجتماعية،
كالتربكية الفطرية ،كالمكتسبة لدل الفرد كتحقؽ لو التفاعؿ مع اآلخريف ،كالتكيؼ مع محيطو
(العتيبي.)106 :2007 ،
كتعرؼ إجرائيان في ىذه الدراسة بأنيا قدرة طمبة الصؼ السادس عمى التحاكر كالتكاصؿ
المفظي مع اآلخريف ،كالتعبير عف آرائيـ كأفكارىـ بطريقة متكافئة في مكضكع النقاش ،في جك
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يسكده التعاكف كالتماسؾ ،كركح المجمكعة ،بيدكء بعيدان عف التعصب إلظيار الحؽ كالحجة
كالبرىاف .كيعبر عنيا مف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا أفراد عينة الدراسة عمى بطاقة
المبلحظة المعدة خصيصان لمدراسة الحالية.
حدود الدراسة:
 -1الحدود الموضوعية :إثراء محتكل التربية المدنية في ضكء أدب االختبلؼ كأثرىا في
تنمية ميارات الحكار لدل طمبة الصؼ السادس.
 -2الحدود الزمنية :اقتصرت الدراسة عمى العاـ الدراسي (.)2015/2014
 -3الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة عمى مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظة خاف
يكنس.
 -4الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة عمى عينة مف طالبات الصؼ السادس بمدرسة
مدرسة بني سييبل االبتدائية المشتركة "ب" لبلجئيف.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
-1المحور األول :إثراء المنياج.
-2المحور الثاني :التربية المدنية.
-3المحور الثالث :أدب االختالف.
-4المحور الرابع :ميارات الحوار.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
مقدمة:
يتناكؿ الفصؿ الثاني أربعة محاكر رئيسة ،كىي إثراء المنياج ،كالتربية المدنية ،كأدب
االختبلؼ ،كميارات الحكار.

المحور األول :إثراء المنياج.
يعرض المحكر األكؿ مف اإلطار النظرم العديد مف النقاط كأىميا :مفيكـ إثراء المنياج،
كالعكامؿ التي تساعد في عممية اإلثراء ،كأغراض اإلثراء ،كشركط اإلثراء الجيد.
يتنػػاكؿ التربكيػػكف مفيػػكـ المنيػػاج التربػػكم بصػػكر مختمفػػة ،فمػػنيـ مػػف يػػرل أنػػو المقػػررات
الد ارسػػية المتضػػمنة فػػي الكتػػب المدرسػػية ،كمػػنيـ مػػف يػػرل أنػػو الخب ػرات التربكيػػة ،التػػي يكتسػػبيا
المتعمـ مف خبلؿ طرؽ التدريس بما تشممو مف أنشطة ،كخبرات ،ككسائؿ كطرؽ التقكيـ.
كيقتصر المفيكـ التقميدم لممنياج الدراسي عمى مجمػكع المعمكمػات كالحقػائؽ ،كالمفػاىيـ،
كاألفكار ،التي يدرسيا الطمبة في صكرة مادة دراسية (تمار كبف بريكة.)3 :2002 ،
أما المفيكـ المعاصر لممنيػاج فيػك أكسػع كأشػمؿ مػف المفيػكـ التقميػدم ،كيقصػد بالمنيػاج
فػػي مفيكمػػو الشػػامؿ مجمػػكع الخبػرات التربكيػػة ،كاالجتماعيػػة ،كالثقافيػػة ،كالرياضػػية ،كالعمميػػة التػػي
تخططيا المدرسة كتييئيا لطمبتيا ليقكمػكا بتعمميػا داخميػا أك خارجيػا ،بيػدؼ إكسػابيـ أنماطػان مػف
السمكؾ أك تعديمو ،كتفسير أنماط أخرل مف السػمكؾ نحػك االتجػاه المرغػكب ،كمػف خػبلؿ ممارسػتو
لجمي ػػع األنش ػػطة البلزم ػػة كالمص ػػاحبة لػ ػتعمـ تم ػػؾ الخبػ ػرات يس ػػاعدىـ ف ػػي إتم ػػاـ نم ػػكىـ (جمعي ػػة،
.)23 :2013
كىذا التعريؼ يقكدنا إلى ما ىك أشمؿ مف المفيكـ الحديث لممنياج التربكم ،كىك المنياج
كنظاـ متكامؿ لو مدخبلتو ،كعممياتو ،كمخرجاتو ،فالمنيج ال يقتصر عمى محتكل المادة الدراسية
أك الخبرات ،إنما يتككف مف (طبلفحة:)33 :2013 ،
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 -1المدخبلت :كتتككف مف مصادر لؤلفكار الجديدة.
 -2العممي ػػات أك المحت ػػكل :كيتمث ػػؿ ى ػػذا ف ػػي مي ػػداف العم ػػؿ ،أم المك ػػاف ال ػػذم ي ػػتـ في ػػو
تخطيط المنيج ،كاإلشراؼ عمى إجراءات التنفيذ.
 -3المخرجات أك النتائج :يعتبر المنيج الذم تـ التخطػيط لػو مػف أكثػر مخرجػات النظػاـ
كضكحان ،كأىمية ،كأىـ النتائج المممكسة.
 -4التغذية الراجعة :لضبط المدخبلت ،كالعمميات ،كالمخرجات.
كفػي ضػكء مػا سػبؽ تػرل الباحثػػة بػأف التغيػرات الثقافيػة كاالجتماعيػة ،كتطػكر المجتمعػػات
ىك السبب الحقيقي كراء نظرة التربية إلى المنياج ،كالمنياج التربكم أك المنياج الد ارسػي بمفيكمػو
المعاصر ،عبارة عف نظاـ يتككف مف أربعػة عناصػر أساسػية ،كىػي :األىػداؼ التربكيػة ،المحتػكل
الدراسي ،األنشطة كالخبرات ،التقكيـ أك التغذية الراجعة.
مفيوم اإلثراء:
اإلث ػراء ىػػك جػػزء مػػف تطػػكير المنيػػاج التربػػكم ،أك جانػػب مػػف جكانػػب اإلصػػبلح التربػػكم،
الػػذم بإمك ػػاف أم طػػرؼ م ػػف أط ػراؼ العممي ػػة التربكيػػة أك خارجي ػػا أف يمارسػػو (جمعي ػػة:2013 ،
.)24
كاثػ ػراء المحت ػػكل يعن ػػي اغن ػػاء المحت ػػكل أك إح ػػداث زي ػػادات كاض ػػافات في ػػو تكم ػػؿ نػ ػكاقص
معينة اكتشفيا المربػكف ،أك البػاحثكف ،أك تجعمػو أكثػر كضػكحان أك يسػ انر أك تقػببلن (المكلػك:1997 ،
.)13
كتعد عممية إثراء المناىج الدراسية عممية عبلجية محدكدة تتناكؿ الجزئيػات التػي تكتشػؼ
فييا ،كتظير فييا المشكبلت (عفانة كالمكلك.)5 :2004 ،
ف ػػاإلثراء ق ػػد يك ػػكف بالزي ػػادة أك بتنمي ػػة األى ػػداؼ ،أك تحس ػػيف المحت ػػكل نكعػ ػان أك كمػ ػان ،أك
كبلىمػػا ،كتفعيػػؿ األنشػػطة كاضػػافة خب ػرات ،أك دقػػة كتنػػكع فػػي القيػػاس كالتقػػكيـ ،عمػػى اعتبػػار أف
اإلثراء يؤكد عمى الشمكؿ كالتكامؿ كالتكازف بيف عناصر المنياج باعتباره نظامان كما سبؽ اإلشارة
(النادم.)9 :2007 ،
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كف ػػي ض ػػكء ذل ػػؾ ف ػػإف اإلثػ ػراء ق ػػد يك ػػكف لممني ػػاج ،أك ألح ػػد عناصػ ػره ،كمني ػػا المحت ػػكل،
فالد ارسػػة الحالي ػػة تي ػػدؼ إلػػى إثػ ػراء المحت ػػكل ،فػػي ض ػػكء نق ػػص الحظت ػو الباحث ػػة ف ػػي تن ػػاكؿ أدب
االختبلؼ في مادة التربية المدنية.
كيفرؽ التربكيكف بيف اإلثراء كالتطكير ،فالتطكير عمميػة عقميػة منظمػة إلحػداث تغييػ انر فػي
عناص ػػر المني ػػاج" :األى ػػداؼ ،كالمحت ػػكل ،كاألنش ػػطة ،كأس ػػاليب التق ػػكيـ" ،كالعكام ػػؿ ذات الص ػػمة،
كمنيا :إعداد المعمميف ،كاإلدارة المدرسية ،كاإلشراؼ التربكم ،بيدؼ تحقيؽ أىداؼ مرسكمة.
كيعتب ػػر التط ػػكير عممي ػػة م ػػف عممي ػػات ىندس ػػة المن ػػاىج ،ي ػػتـ فيي ػػا ت ػػدعيـ جكان ػػب الق ػػكة،
كمعالجػػة أك تص ػػحيح نقػػاط الض ػػعؼ ،فػػي ك ػػؿ عنص ػػر مػػف عناص ػػر المنيػػاج ،تص ػػميمان كتقكيمػ ػان
كتنفيذان ،كفي كؿ العكامػؿ المػؤثرة فيػو ،كالمتصػمة بػو (مرعػي كالحيمػة ،)293 :2000 ،كيمكػف أف
نفرؽ بيف إثراء المنياج ،كتطكير المنياج مف خبلؿ النقاط التالية:
 -1إثراء المنياج عممية عبلجية محدكدة ،أما تطكير المنياج فيك عممية عبلجية شاممة.
 -2إثػراء المنيػاج يتنػاكؿ الجزئيػػات التػي تكتشػؼ فييػا الثغػرات أك النػكاقص ،أمػا التطػكير فيتنػػاكؿ
الجذكر كاألسس؛ كيؤدم إلى تغيير شامؿ ككامؿ لبنية المنيػاج مػف أىػداؼ كمحتػكل ككسػائؿ
تعميـ كتعمـ ،كأساليب تقكيـ (أبك فكدة.)16 :2010 ،
 -3اإلث ػراء عمميػػة قػػد تكػػكف فرديػػة أك جماعيػػة محػػدكدة ،فػػيمكف أف يقػػكـ بيػػا المعمػػـ ،أك المشػػرؼ
التربكم ،أك أحػد البػاحثيف ،بينمػا التطػكير يكػكف مػف المؤسسػة التربكيػة ككػؿ ،كقػد تشػارؾ فيػو
مؤسسات الدكلة المختصة (أبك فكدة.)17 - 16 :2010 ،
 -4اإلثػراء عمميػػة تنصػػب عمػػى جانػػب كاحػػد أك عػػدة جكانػػب ،بينمػػا التطػػكير عبػػارة عػػف مجمكعػػة
متكاممػػة مػػف عمميػػات اإلث ػراء كفػػي شػػتى جكانػػب المنيػػاج (شػػمداف ،)24 :2001 ،ك(شػػعث،
.)15 :2009
كتسػتنتج الباحثػة أف التطػكير أعمػػؽ ،كأشػمؿ مػف عمميػة اإلثػراء ،كىنػاؾ عمميػات مترابطػػة
منيػػا المكائمػػة ،كالتكييػػؼ ،كىػػي جزئيػػات مػػف عمميػػة اإلث ػراء ،فتكػػكف عمميػػات التكييػػؼ كالمكائمػػة
لعنصر مف عناصر المنياج ،كفي مكضكع كاحػد ،كقػد يقػكـ بػو المعمػـ ،أك المشػرؼ ،أك البػاحثيف
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كالمختص ػػيف ،كغالبػ ػان م ػػا ت ػػتـ عممي ػػات المكائم ػػة كالتكيي ػػؼ بي ػػدؼ إع ػػادة تػ ػرابط عناص ػػر المني ػػاج،
فالتكييؼ كالمكائمة أقؿ شمكالن مف اإلثراء ،كاإلثراء أقؿ شمكالن مف التطكير.
كيػػكفر اإلث ػراء لممتعممػػيف فرص ػان إلثبػػات الػػذات فػػي مجػػاالت المعرفػػة المختمفػػة ،كيجعميػػـ
ق ػػادريف عم ػػى ح ػػؿ المش ػػكبلت المختمف ػػة الت ػػي تػ ػكاجييـ ،كم ػػا ي ػػكفر لي ػػـ خبػ ػرات استكش ػػافية عام ػػة
يتعرضكف مف خبلليا لمكضػكعات كأفكػار كقضػايا معرفيػة جديػدة ال يغطييػا المػنيج المعتػاد .كمػا
كيقػػدـ لممتعممػػيف فرص ػان الستكشػػاؼ محتػػكل عممػػي جديػػد ال يعتبػػر فػػي العػػادة جػػزءان مػػف المػػنيج
المدرسػ ػ ػػي اليػ ػ ػػكمي ،ممػ ػ ػػا يسػ ػ ػػمح لي ػ ػ ػؤالء الطػ ػ ػػبلب بالتفاعػ ػ ػػؿ كالعمػ ػ ػػؿ المسػ ػ ػػتقؿ مػ ػ ػػع المجػ ػ ػػاالت
كالمكضكعات العممية التي تتحدل قدراتيـ (أبك فكدة.)14 :2010 ،
لػػذا تتركػػز عمميػػات اإلث ػراء عمػػى المحتػػكل الد ارسػػي لمػػا لػػو مػػف تػػأثير فػػي تشػػكيؿ خب ػرات
المتعمـ ،كتصميـ أنشطة التعمػيـ كالػتعمـ ،التػي تعػد كسػيمة تحقيػؽ األىػداؼ التربكيػة المرغػكب فييػا
كال يقػؼ اإلثػراء عنػػد حػػد إثػراء المػػنيج بزيػػادات تكمػػؿ نكاقصػػو ،بػؿ يسػػتمر خػػبلؿ عمميػػات المػػنيج
المختمفة مف بناء كتجريب ،كتنفيذ ،كيتـ ذلؾ بتحميػؿ المحتػكل لمعرفػة نػكاحي الضػعؼ كالقػكر فيػو
كمػػف ث ػػـ العم ػػؿ عمػػى معالجتي ػػا م ػػف خػػبلؿ الزي ػػادات كاإلض ػػافات لعنصػػر أك أكث ػػر م ػػف عناص ػػر
المنياج (شقكرة.)10 :2012 ،
كيعب ػػر المحت ػػكل ع ػػف مجمكع ػػة التعريف ػػات ،كالمف ػػاىيـ ،كالعبلق ػػات ،كالحق ػػائؽ ،كالقػ ػكانيف،
ي

كالنظري ػػات ،كالمي ػػارات ،كالق ػػيـ ،كاالتجاى ػػات ،الت ػػي تش ػػكؿ م ػػادة ال ػػتعمـ ف ػػي أح ػػد الكت ػػب الد ارس ػػية
المقررة عمى الطمبة بأم مرحمة مف المراحؿ الدراسية ،يتـ اختيارىػا كتنظيميػا ،كفػؽ معػايير عمميػة
محددة بيدؼ تحقيؽ أىداؼ المنياج (يكنس كآخركف.)93 :2004 ،
كعميػو فػػإف الباحثػػة قامػػت بػػاالطبلع عمػى األدبيػػات التربكيػػة السػػابقة ،ذات العبلقػػة بتنظػػيـ

كاختيار كاثراء المحتكل ،فكجدت أف لممحتكل الدراسي معػايير محػددة يجػب أخػذىا بعػيف االعتبػار
عند إعداد المكاد كاألنشطة اإلثرائية ،كىي (باىماـ:)54 – 53 :2009 ،
 -1أف يككف المحتكل مرتبطان باألىداؼ :يعتبر ارتباط المحتكل باألىداؼ المخطػط ليػا ،مػف أىػـ
معػػايير اختيػػار المحتػػكل ،ألف العمميػػة التعميميػػة تحػػاكؿ الكصػػكؿ إلػػى أىػػداؼ محػػددة ،كعميػػو
يجب بناء كتصميـ ىذا المحتكل عمى أساس أف يحمؿ رسالة ىذه األىداؼ.
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 -2أف يكػػكف المحتػػكل صػػادقان ،كلػػو دالالتػػو :يعتبػػر المحتػػكل صػػادقان كلػػو داللتػػو إذا كػػاف يحتػػكم
معارؼ حديثة ،صحيحة مف النكاحي العممية ،كأف يكف قاد انر عمى إكساب ما يحتكيو لمطمبة.
 -3أف يرتبط المحتكل بالكاقع الثقافي الذم يعيش فيو الطالب :يجػب أف تكػكف المعػارؼ المختػارة
تتمشى مع كاقع الطالب كتساعده عمى فيـ الظكاىر التي تحدث حكلو كالمشكبلت التػي تػنجـ
عف ىذه الظكاىر ككيفية مكاجيتيا.
 -4أف يكػػكف ىنػػاؾ تػكازف بػػيف الشػػمكؿ ،كعمػػؽ المحتػػكل :الشػػمكؿ يعنػػي المجػػاالت التػػي يغطييػػا
المحتكل كيتناكليا بالدراسة بحيث تكفي إلعطاء فكرة كاضحة عف المادة كنظاميا ،أما العمؽ
فيعنػػي تنػػاكؿ أساسػػيات المػػادة مثػػؿ المبػػادئ كالمفػػاىيـ كاألفكػػار األساسػػية ككػػذلؾ تطبيقاتيػػا
بشيء مف التفصيؿ الذم يمزـ لفيميا فيمان كامبل كأف يربطيا بغيرىا مف المبادئ.
 -5أف ي ارع ػػي المحتػػػكل مي ػػكؿ الطمبػ ػػة ،كحاج ػػاتيـ :تعتبػ ػػر الدافعي ػػة أى ػػـ ش ػػركط عمميػػػة الػ ػػتعمـ،
كاالىتماـ بميكؿ الطمبة كحاجاتيـ مػف خػبلؿ المحتػكل يكجػد الػدافع لػدييـ لئلقبػاؿ عمػى د ارسػة
المحتػػكل ،كييسػػر عمميػػة تعمميػػـ ،كلػػذا تعتبػػر عمميػػة م ارعػػاة ميػػكؿ الطمبػػة كحاجػػاتيـ ىػػي أحػػد
المعايير التي يتـ عمى أساسيا اختيار المحتكل ،بحيث يككف مبلئمان لمستكل الطمبة كالقػدرات
العقمية كالجسمية لمرحمة النمك التي يمركف بيا.
كالجدير بالػذكر أف الباحثػة درسػت بعنايػة ىػذه المعػايير عنػد إثػراء محتػكل التربيػة المدنيػة
في ضكء أدب االختبلؼ ،حيث إنيا قامت بصياغة األىداؼ ،كحاكلػت تحقيقيػا مػف خػبلؿ المػادة
اإلثرائية ،كاألنشطة المتعمقة بكؿ ىدؼ ،كما حاكلت الباحثة جاىػدة بػأف تمبػي ىػذه األنشػطة ميػكؿ
كاتجاىػػات ،كحاجػػات طمبػػة الصػػؼ السػػادس بمػػدارس قطػػاع غ ػزة ،كارتكػػزت الباحثػػة فػػي تصػػميـ
الم ػػادة اإلثرائي ػػة عم ػػى البيئ ػػة المحيط ػػة بالطمب ػػة ،ك ارع ػػت معي ػػار التػ ػكازف كالش ػػمكؿ لكاف ػػة الحق ػػائؽ
الكاجب تنميتيا لدل الطمبة في مجاؿ أدب االختبلؼ.
كىنا ترل الباحثة بأف التربية المدنية جزء مف التربية الشاممة ،كالحصص المخصصة ليػا
قميمة مقارنة بالمكاد الدراسية األخرل ،لذا اىتـ مخططػك المنػاىج الفمسػطينية بعػرض المصػطمحات
العريضػة ليػا فػي محتػكل كمقػررات التربيػة المدنيػػة ،كالحظػت الباحثػة قصػك انر فػي بعػض الجكانػػب،
لػػذا اىتمػػت بػػإثراء جانػػب مػػف جكانػػب القصػػكر ،كىػػك قػػيـ كأدب االخػػتبلؼ ،فكضػػعت أىػػدافان جديػػدة
لعمميػة اإلثػراء مػف بينيػػا تنميػة ميػػارات الحػكار لػػدل الطمبػة ،كػػكف أىػـ أىػػداؼ التربيػة المدنيػػة ىػػي
15

تنشػػئة الم ػكاطف الصػػالح القػػادر عمػػى مكاكبػػة التطػػكر كقيػػادة المسػػتقبؿ ،كالتكاصػػؿ اإليجػػابي مػػع
اآلخريف.
العوامل التي تساعد في عممية اإلثراء:
ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تساعد المعمـ أك الميتـ ،أك حتى الباحث في شؤكف التربية
كطرائؽ التدريس في عممية إثراء المحتكل ،كمف أىميا (األستاذ كمطر:)141 :2011 ،
 -1االطبلع عمى مصادر إضافية.
 -2اشتراؾ المتعمميف في تصميـ العممية التعميمية.
 -3التفكير اإلبداعي كمراعاة الفركؽ الفردية.
 -4فيـ المعمـ أك الباحث لئلثراء كأغراضو ،ككسائمو.
 -5االتجاه اإليجابي نحك التطكير كالتجديد.
أغراض اإلثراء:
ييػػدؼ اإلثػراء إلػػى تجكيػػد المحتػػكل ،أك المػػنيج الد ارسػػي ،لػػذا يجػػب أف يكػػكف مكجيػان نحػػك
أغراض محددة ،لعؿ مف أبرزىا (األستاذ كمطر:)186 :2014 ،
 -1اإلثراء لبناء مفيكـ ،فكمما كثرت األمثمة إلى حد معيف سيؿ بناء المفيكـ.
 -2اإلثراء لنمك المفيكـ فكمما كثرت األمثمة اتساعان كعمقان ساعد ذلؾ عمى نمك المفيكـ.
 -3اإلثػ ػراء لمت ػػدرج ف ػػي التجري ػػد أك التبس ػػيط أك إدخ ػػاؿ متطمب ػػات مس ػػبقة لجع ػػؿ المكض ػػكع أكث ػػر
كضكحان.
 -4اإلثراء لتكظيؼ المعمكمات في الحياة.
 -5اإلثراء لمراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف.
 -6اإلثراء لسد فجكة تنظيـ المنياج كتسمسؿ الخبرات.
كفي الدراسة الحالية كاف اليدؼ األساسي لعممية اإلثػراء سػد فجػكة نقػص المفػاىيـ ،كالقػيـ
المتعمقة بأدب االختبلؼ إضافة إلى رفع مستكل كميارات الطمبة في ميارات الحكار ،كآدابو.
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شروط اإلثراء الجيد:
لئلث ػراء الجيػػد معػػايير كشػػركط إف ت ػكافرت حقػػؽ ىػػذا اإلث ػراء أىدافػػو ،كالجػػدير بالػػذكر أف
الباحثػة قامػػت بػػإثراء محتػػكل التربيػػة المدنيػػة فػي ضػػكء أدب االخػػتبلؼ ،ك ارعػػت بػػأف تشػػمؿ عمميػػة
اإلثػ ػراء كافػػػة الجكانػػػب التػ ػػي تحق ػػؽ أىػػػداؼ المػ ػػادة اإلثرائيػ ػػة ،حي ػػث إف اإلث ػ ػراء يج ػػب أف يشػػػمؿ
العناصر التالية:
 -1األنشطة:
يعرؼ نشاط التعميـ كالتعمـ بأنو كؿ نشػاط يقػكـ بػو المعمػـ أك المػتعمـ أك ىمػا معػان لتحقيػؽ
األىػػداؼ التعميميػػة ،كالنمػػك الشػػامؿ لممػػتعمـ س ػكاء تػػـ داخػػؿ الفصػػؿ أك خارجػػو داخػػؿ المدرسػػة أك
خارجيا طالما أنو يتـ تحت إشراؼ المدرسة (مرعي كالحيمة.)121 :2007 ،
كالنشاط يساعد عمى تككيف االتجاىات كاحداث التغير اإليجابي في سمكؾ الطمبة كاعتياد
العادات كالتقاليد المجتمعية كاكتساب ميارات كقيـ كأساليب تفكير ضركرية لمكاصمة عممية
التعميـ كالتعمـ بفاعمية كاعية كلممشاركة في التنمية الشاممة مف خبلؿ تجذير كتنمية االنتماء
الكطني (الجرجاكم.)3 :2009 ،
كبناء عمى ذلؾ ترل الباحثة بأف إثراء محتكل التربية المدنية يجب أف يتضمف أنشطة
ىادفة ،تحقؽ أىداؼ المادة اإلثرائية.
 -2الخبرات:
الخبرات ىي إحدل عناصػر المنيػاج التربػكم ،كتػرتبط بأىدافػو ،حيػث إف األىػداؼ تتػرجـ
إلػى خبػرات تعميميػػة تشػػمؿ القػػيـ ،كالميػػارات ،كاالتجاىػات ،كمػػا أف المحتػػكل الد ارسػػي نفسػػو يشػػمؿ
عػددان مػف الخبػرات ،فػػالخبرة ىػي ثمػرة التفاعػؿ الػػذم يحػدث بػيف الفػرد كالبيئػػة ،كىػي التجربػة الحيػػة
التػػي يعيشػػيا فػػي مكاقػػؼ حياتػػو المتعػػددة ،أك يمكػػف كصػػفيا عمػػى أنيػػا تػػأثير كتػػأثر الفػػرد بالبيئػػة
المحيطػػة ،كتنقسػػـ الخب ػرات إلػػى مباش ػرة كتقػػكـ عمػػى أسػػاس تفاعػػؿ الطالػػب المباشػػر مػػع الكاقػػع،
كاكتسابو لمخبرة مف خبلؿ ىذا التفاعؿ ،أك خبرة غير مباشر ،كىي غير كاقعية إنما صػكرة منقحػة
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ليػػا ،كتتضػػمف الخبػرة غيػػر المباشػرة اسػػتخداـ العينػػات ،كالصػػكر كالرسػػكـ ،كالخػرائط ،كغيرىػػا التػػي
تساعد عمى اكتساب الطالب لمخبرة المحددة (باىماـ.)63 – 62 :2009 ،
كمػػا أف عمميػػة اختيػػار خب ػرات المػػنيج ليسػػت منفصػػمة عػػف األسػػس التػػي يقػػكـ عمييػػا أك
األصكؿ التي يشػتؽ منيػا ،كمػا أنيػا ليسػت ثابتػة ،كانمػا ىػي متغيػرة فػي ضػكء تغيػر المػنيج لتمبيػة
حاجات المتعمميف (ىندم كعمياف.)118 - 117 :2000 ،
بما أف الخبرات تتغير لتمبي حاجات المتعمميف؛ فإف الباحثة اىتمػت بتنكيػع الخبػرات التػي
تضمنتيا المادة اإلثرائية بما يتفؽ مع البيئة المحمية ،كيتناسب مع مستكل الطمبػة ،كيحقػؽ أىػداؼ
المادة اإلثرائية.
 -3طرائق التدريس:
طرئ ػ ػؽ التػ ػػدريس كالػ ػػتعمـ عنص ػ ػ انر ميم ػ ػان جػ ػػدان مػ ػػف عناصػ ػػر المػ ػػنيج ،فيػ ػػي ت ػ ػرتبط
تمثػ ػػؿ ا
باألىداؼ كبالمحتكل ارتباطان كثيقان ،كما تؤثر تأثي انر كبي انر في اختيػار األنشػطة ،كالكسػائؿ التعميميػة
الكاجب استخداميا في العممية التعميمية.
كيمكػػف القػػكؿ دكف مبالغػػة إف ا
طرئ ػؽ التػػدريس كالتعمػػيـ ىػػي أكثػػر عناصػػر المػػنيج تحقيق ػان
كطرئ ػ ػؽ
ا
لؤلى ػػداؼ ،كى ػػى التػ ػػي تح ػػدد األس ػػاليب الكاجػػػب اتباعي ػػا كالكس ػػائؿ الكاج ػػب اس ػػتخداميا
التدريس ىي أكؿ خطكة يكضع فييا المنيج المدرسي .كاألنشطة الكاجب القياـ بيا مكضع التنفيذ،
كىي أكؿ اختبار عممي كذلؾ لمدل مناسبة المنيج مف حيث أىدافو كمحتكاه لمطالػب الػذم كضػع
مػػف أجمػػو ،كمػػف ىنػػا تػػأتي أىميػػة ىػػذه الطػػرؽ كخطكرتيػػا كضػػركرة العنايػػة بيػػا .كىنػػاؾ العديػػد مػػف
أنكاع كتصنيفات طرؽ التدريس ،منيا (باىماـ:)66 – 65 :2009 ،
طرئ ػؽ تػػدريس عامػػة :تتعمػػؽ بتػػدريس كػػؿ الم ػكاد الد ارسػػية كالتخصصػػات كتتفػػؽ فػػي
 -1ا
األطر العامة لمتدريس.
 -2طرائؽ تدريس خاصة :كىي الطرؽ الخاصة التي يستخدميا المعمـ فػي تػدريس مادتػو
بحيث قد ال تجدم ىذه الطريقة لتدريس مكاد أخرل.
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طرئػ ػؽ تق ػػكـ عم ػػى جي ػػد الم ػػتعمـ كح ػػده مث ػػؿ طريق ػػة االكتش ػػاؼ – التعم ػػيـ
كم ػػا أف ىن ػػاؾ ا
المبرمج -طريقة تمثيؿ الدكر .كطرؽ تجمع بيف المعمـ كالمػتعمـ مثػؿ طريقػة االكتشػاؼ المكجػو –
كطرئ ػؽ تقػػكـ عمػػى جيػػد المعمػػـ كحػػده مثػػؿ طريقػػة اإللقػػاء كالمحاض ػرة .كالجػػدير
ا
الطريقػػة الحكاريػػة
الطرئ ػؽ كاالسػػتراتيجيات الت ػػي تسػػاعد المعمػػـ فػػي تنفي ػػذ
ا
بالػػذكر أف الباحثػػة قامػػت ب ػػاقتراح بعػػض
األنشطة اإلثرائية.
 -4الوسائل التعميمية:
تع ػػرؼ الكس ػػائؿ التعميمي ػػة عم ػػى أني ػػا :أجيػ ػزة ،كأدكات ،كمػ ػكاد يس ػػتخدميا المعم ػػـ لتحس ػػيف
عمميػػة التعمػػيـ كالػػتعمـ ،كىػػي بمعناىػػا الشػػامؿ تضػػـ الطػػرؽ ،كاألجيػزة كالتنظيمػػات المسػػتخدمة فػػي
نظػاـ تعميمػػي بغػرض تحقيػػؽ أىػداؼ تعميميػػة محػددة .أك ىػػي تمػؾ المعينػػات الماديػة التػػي تسػػتخدـ
في عمميتي التعمـ كالتعميـ بيدؼ تكضيح ما جاء في الكتاب المقرر مف معرفة ،كمعمكمات تسيؿ
عممية تعممو كتعمؿ عمى اثرائو .كلقد قامت الباحثة باقتراح الكسائؿ التعميمية الكاجب عمػى المعمػـ
استخداميا لتنفيذ األنشطة اإلثرائية.
كبنػػاء عمػػى مػػا سػػبؽ تػػرل الباحثػػة بػػأف إث ػراء المحتػػكل يجػػب أف يكػػكف منظم ػان ،كمحكم ػان
بحيث يشمؿ إثراء لؤلنشطة التعميمية ،كالخبػرات ،كالمفػاىيـ ،كيجػب إعػداد دليػؿ يسػاعد المعمػـ فػي
تنفيػػذ األنشػػطة اإلثرائيػػة تشػػمؿ عمػػى طػػرؽ التعمػػيـ كالػػتعمـ ،إضػػافة إلػػى الكسػػائؿ التػػي يجػػب عمػػى
المعمـ استخداميا.
أمػػا بالنسػػبة لمشػػركط الكاجػػب أف تت ػكافر فػػي الم ػكاد كاألنشػػطة اإلثرائيػػة ،فيػػي كمػػا ذكرىػػا
(األستاذ كمطر:)189 – 188 :2014 ،
 -1أف يككف اإلثراء كظيفيان لسد ثغرة أك استكماؿ نقص ،أك معالجة جانب بو قصكر.
 -2أف يككف اإلثػراء شػامبلن كمتكػامبلن كمترابطػان بػيف عناصػر المػنيج األربعػة (األىػداؼ كالمحتػكل
كاألنشطة كالتقكيـ) ،كأم تغير في أم عنصر مف عناصر المنيج يتطمب تغيي انر في العناصر
التي تأتي بعده.
 -3اإلثراء عممية مستمرة كىي تتـ مف خبلؿ بناء المػنيج كمػف خػبلؿ عمميػة تجريبيػة كمػف خػبلؿ
تنفيذه.
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 -4اإلث ػراء عمميػػة بنائيػػة جزئيػػة محػػدكدة ينبغػػي أف تػػتـ فػػي المكقػػع المناسػػب ،مػػف حيػػث تنظػػيـ
المحتكل كالخبرات كيمكف أف تككف إضافية كليس مف الضركرم أف تزرع في كتػاب مدرسػي،
بؿ مف الضركرم عدـ إضافتيا إلى الكتاب كالسيما اإلثراء المحمي كالفردم.
كقامػػت الباحثػػة بم ارعػػاة شػػركط اإلث ػراء عنػػد تصػػميميا لؤلنشػػطة اإلثرائيػػة ،حيػػث حػػددت
مكاف زرع اإلثراء ،كاألىداؼ اإلثرائية ،كالمفاىيـ الجديدة التػي أضػافتيا ،كعرضػت المػادة اإلثرائيػة
عمى مجمكعة مف المختصيف لمتأكد مػف قػدرة األنشػطة اإلثرائيػة عمػى تحقيػؽ أىػدافيا ،كسػد الثغػرة
التي جاءت مف أجميا.
كما قامت الباحثة بتحديد بعض الكسائؿ ،كاالستراتيجيات التي يمكف لممعمـ االستعانة بيا
عنػػد تدريسػػو لممحتػػكل مػػف خػػبلؿ األنشػػطة اإلثرائيػػة ،إضػػافة إلػػى صػػياغة بعػػض أسػػاليب التقػػكيـ
المناسبة ،كتـ مراعاة أف تككف المادة اإلثرائية شيقة ،كتجذب االنتباه ،كتراعي الفركؽ الفردية لدل
الطمبة ،بعيدان عف األنماط التقميدية ،كالعرض الممؿ.
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المحور الثاني :التربية المدنية.
ييتـ المحكر الثاني بعرض مفيكـ ،كأىداؼ ،كمنياج التربية المدنية المقرر عمى طمبة
الصؼ السادس.
تيعد التربية المدنية كسيمة تعزيز اليكية الثقافية ،كالكطنية ،كاإلسبلمية ،كالحضارية لمفرد،
كبالتالي فيي كسيمة تساعد في إعادة بناء المجتمعات كفقان ألبعاد دينية ،ككطنية ،كحضارية،
كثقافية ،كانسانية.
كالتربية المدنية أداة رئيسة في التغيير كاإلصبلح الذم تصبك إليو المجتمعات ،مف خبلؿ
إكساب الطمبة قيمان لمعيش داخؿ مجتمعاتيـ بسمـ اجتماعي ،كالقياـ باألعماؿ المنكطة بيـ كفؽ
مدخؿ قيمي (السعايدة كآخركف.)442 :2009 ،
كاف جكىر التربية المدنية في المجتمع الفمسطيني كمنياج تربكم تعزز فيو قيـ كثيرة مثؿ
التساكم في الحقكؽ كالكاجبات ،كتعزيز الكحدة ،كسيادة العدؿ ،كالتكافؿ ،كالتعاكف ،كحقكؽ
اإلنساف ،كالمكاطنة ،كاالنتماء ،كدفع األفراد نحك المطالبة بحقكقيـ ،كالقياـ بكاجباتيـ ،مع التسميـ
بإمكانية التعدد كالتنكع الثقافي ،كالفكرم (الخطيب.)538 :2010 ،
كلقد ربط (الخطيب )538 :2010 ،بيف التربية المدنية كأدب االختبلؼ باإلشارة إلى
ككف التربية المدنية يجب أف تكفؿ تعميـ الطمبة أدب االختبلؼ ،أك كيفية االختبلؼ في اآلراء
كالتعددية كالمشاركة كاحتراـ الرأم اآلخر.
فالتربية المدنية تيتـ بكؿ ما ىك نافع كمفيد إذا أحكـ التخطيط ،كالتنفيذ ،كالمتابعة،
كالتقكيـ في تدريسيا ،كلعؿ أبرز أىداؼ التربية المدنية في فمسطيف الحفاظ عمى المجتمع،
كضماف تقدمو ،كاكساب الفرد بعض القدرات التي تمكنو مف العيش بأمف ،كعدؿ ،كمشاركة،
كحرية ،كتعاكف (دركيش.)735 :2010 ،
كالتربية المدنية ليس ىدفان بؿ ىي منيج يقكد إلى التغيير اإليجابي ،فتعمـ الطمبة أدب
االختبلؼ يككف ىدفو تنمية الركح المتعاكنة ،كتعزيز ثقافة الحكار لدييـ ،كىذا ما تصبك الباحثة
دكر ميمان في حمقة
إلى تحقيقو مف خبلؿ إثراء محتكل التربية المدنية .السيما كأف لمتربية المدنية ان
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التكازف بيف الفرد كالفرد ،كبيف الفرد كالجماعة ،مما يقمؿ االختبلؼ ،كيقمؿ الصراع المجتمعي،
فيي تؤثر في النسؽ القيمي لسمكؾ الفرد ،بعيدان عف التعصب (الخطيب.)539 :2010 ،
التربية المدنية في المجاؿ التربكم عبارة عف منيج دراسي منظـ بدأ يحتؿ مكانة ىامة
بيف المناىج الدراسية المعاصرة ،بيدؼ تنمية الثقافة المدنية في الممارسة الديمقراطية كحفز
المكاطف ليكف قاد انر عمى صناعة التغيير ،كالتأقمـ مع مستجدات العصر ،كتركز التربية المدنية
عمى العقؿ كالركح كالسمكؾ ،بما ينطكم عميو عمكميا مف قيـ معرفية ،ككجدانية ،كميارات
سمككية .كما تمتمؾ التربية المدنية مف الكسائؿ كاألدكات ما يجعؿ منيا كسيمة ميمة لترسيخ
أسس المكاطنة الصالحة في نفكس الطمبة ،كالتركيز عمى بناء الشخصية القادرة عمى مكاجية
المستقبؿ ،كاعدادىا لمقياـ بدكر إيجابي فاعؿ في المجتمع (حسيف.)18 :2007 ،
مفيوم التربية المدنية:
إف التربية المدنية بمفيكميا المعاصر تتداخؿ مع مفاىيـ تربكية كثيرة ،بشكؿ يجعميا
بمثابة مفيكـ عاـ تنطكم تحتو مفاىيـ تربكية أخرل ،فالتربية المدنية أصبح ينظر إلييا بأنيا رؤية
تربكية متكاممة لبناء اإلنساف.
التربية المدنية تمثؿ األساس لممجتمع السياسي الديمقراطي كالدستكرم ،كتتضمف تنمية
ميارات صنع القرار حكؿ القضايا العامة كالمشاركة في الشؤكف العامة (.)Hodge, 2000: 1
كيعرؼ مركز التربية المدنية األمريكي ( )Center For Civic Educationالتربية
ي

المدنية بأنيا اإلعداد لمحكـ الذاتي الديمقراطي المتمتع بالديمكمة كالقكة ( Center For Civic
.)Education, 2000: 7
كينظر إلى التربية المدنية بأنيا التربية التي تتطمب تزكيد المكاطف بالمعارؼ األساسية
حكؿ القكاعد المؤسسية ،أم الحقكؽ كالكاجبات ،كىي في ىذا اإلطار ينبغي أف تتضمف تعميمان
ينمي القدرات األساسية لممشاركة الفعالة اجتماعيان كسياسيان (.)Evans, 2000: 158
التربية المدنية ىي إعداد الطمبة لدكرىـ في المجتمع كمسئكليف ،كصانعي قرار،
كمكاطنيف يرعكف مصالح الكطف ،كىي جزء مف التربية العامة (ىندم.)17 :2009 ،
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تيعرؼ التربية المدنية عمى أنيا عممية التنشئة االجتماعية التي تستيدؼ بناء الفرد
المتكامؿ كالمتكازف في جكانب شخصيتو فكريان كركحيان كاجتماعيان كانسانيان ،كالكاعي لحقكقو
كالممتزـ بكاجباتو ،كالمؤمف بحقكؽ اإلنساف كمبادئ العدالة كالمساكاة لمناس كافة ،كالقادر عمى
اإلنتاج كالتنمية كالمبادرة المبدعة ،كالمعتز بانتمائو إلى كطنو ،كالمتحمي بالركح العممية
كالمكضكعية كالسمكؾ الديمقراطي ،كالمتسـ بالكسطية كالتسامح كاالعتداؿ (يعقكب كآخركف،
.)12 :2012
أم أف التربية المدنية ىي تربية عمى ثقافة أداء الكاجبات قبؿ أخذ الحقكؽ ،كتربية عمى
حقكؽ اإلنساف كالديمقراطية عبر منيجية شاممة تربط بيف المعرفة كالكجداف كاألداء.
باإلضافة إلى أنيا تربية عمى ثقافة التسامح كالحكار كالسبلـ كالمبادرة كخمؽ فرص عمؿ
التكيؼ مع البيئة فقط ،كما أنيا تربية عمى األسمكب العممي ،كالتفكير النقدم في
جديدة ال عمى ّ

كتحمؿ المسؤكلية تجاه حقكؽ األفراد كالجماعات بما يؤدم
المناقشة كالبحث عف الكقائع كاألدلة
ّ
إلى تماسؾ المجتمع ككحدتو .عممان بأف التربية عمى المكاطنة تتمثؿ في ثبلثة أبعاد ىي :البعد

المعرفي كالبعد الكجداني كالبعد األدائي أك السمككي (السيد.)4 :2010 ،
كيبلحظ مف العرض السابؽ لمتعريفات أف ىناؾ تداخبلن بيف مفيكـ التربية المدنية،
ي

كالمفاىيـ التربكية المختمفة ،فالتربية المدنية تتضمف المبادئ كالمفاىيـ األساسية لمديمقراطية،

كدعـ المكاطنة الكاعية الفعالة كالمسئكلة عمى أساس مف الحقكؽ كالمسئكليات ،كتنمية المسئكلية
االجتماعية كاألخبلقية كاالنخراط المجتمعي كالنزكع الطكعي ،كتنمية فيـ أدكار المكاطنيف
المتنكعة في النظـ الديمقراطية ،كفيـ النظاـ السياسي بمؤسساتو المختمفة ،كدعـ التعددية الثقافية،
كاالنخراط كاالسياـ في الحضارة العالمية ،كتنمية الفيـ العميؽ لؤلخبلؽ كالعادات السميمة (قاسـ،
.)88 – 87 :2006
كبالتالي فيي تعني حب الفرد كاخبلصو لكطنو الذم يشمؿ االنتماء إلى األرض،
كالناس ،كالعادات ،كالتقاليد ،كالفخر بالتاريخ كالتفاني في خدمة الكطف (بشير.)12 :2009 ،
كيعتبر العديد مف الباحثيف أف التربية المدينة ىي ذاتيا التربية مف أجؿ المكاطنة ،أك
التربية الكطنية ،إال أف البعض يرل بأف ىناؾ اختبلفان في المفيكـ ،فيعرؼ ( Trissler, 2000:
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 ) 108التربية الكطنية بأنيا تنشئة الفرد مف حيث ىك عضك بالفعؿ في دكلة كطنية ،كمف حيث
ىك بيذه الصفة داخؿ في نظاـ محدد مف الكاجبات كالحقكؽ ،بينما يرل بأف التربية المدنية ىي
كؿ ما يتعمؽ بحياة األفراد المدنية بعيدان عف السمطات السياسية.
كيرل (خضر )1850 :2012 ،أف التربية المدنية كالتربية الكطنية تسعياف إلى تحقيؽ
األىداؼ ذاتيا ،كىي المكاطنة عمى أساس االنتماء كالكالء ،كاكساب الطمبة المفاىيـ كالميارات،
كالقيـ التي يمكف ترجمتيا إلى مكاقؼ سمككية تقرر ارتباط الفرد بمجتمعو الذم ينتمي إليو ،كما
تيدؼ إلى تشجيع الناشئة عمى القياـ باألعماؿ التطكعية لبناء مجتمع متماسؾ.
كترل الباحثة بأف التربية المدنية كالتربية الكطنية تتفؽ  -إلى حد ما  -مف حيث
المفيكـ ،إال أف الفرؽ بينيا أف التربية الكطنية ىي تربية المكاطف ،بينما التربية المدنية فيي
التربية عمى المكاطنة.
كتخمص الباحثة مما سبؽ إلى أف التربية المدنية تعد جزءان مف التربية بشكؿ عاـ ،التي
يشعر فييا الطالب بصفة المكاطنة ،كتنشئة الطالب بأسمكب منظـ عمى مجمكعة مف المبادئ
كالسمككيات ،كالقيـ التي تجعمو قاد انر عمى فيـ النظاـ السياسي ،كالحقكؽ كالكاجبات ،كخدمة
مجتمعو ،كتطكره ،كالدفاع عنو ،كتنمية ميارات المشاركة ،كالتعاكف ،كالحكار ،كالتعددية،
كالتسامح ،كتحمؿ المسؤكلية ،كتعمؿ عمى تطكير االتجاىات كالمعارؼ ،كالميارات التي يحتاجيا
ليتأقمـ مع محيطو االجتماعي كمع التغيرات كالتطكرات العالمية ،بعيدان عف التعصب.
أىداف التربية المدنية:
يستند منياج التربية المدنية كغيره مف مناىج التعميـ األساسي إلى أسس فمسفية منبثقة
مف فمسفة التربية كالتعميـ في فمسطيف ،كمف الديف اإلسبلمي ،كالدستكر ،كالحضارة العربية
كاإلسبلمية ،كقد زاد االىتماـ بمناىج التربية المدنية لما ليا مف دكر في صنع اإلنساف ليعتمد
عمى ذاتو ،كثقتو بنفسو ،كالقدرة عمى اتخاذ الق اررات العقبلنية ،بعيدان عف التحيز ،كالتعصب،
كذلؾ بيدؼ الرقي بالمجتمع ككؿ ،كمكاكبة العصر (العدكاف كالزيادات ،)195 :2009 ،كعميو
فإف ىدؼ التربية المدنية األساسي ىك رقي المجتمع ،كتطكره ،كتعايش أفراده بكد ،كاحتراـ.
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كاىتمت ك ازرة التربية كالتعميـ بمناىج التربية المدنية ،كالكطنية ،لتكف قادرة عمى رفع
مستكل ميارات كخبرات الطمبة ،بما يحقؽ المكاطنة الصالحة ،ككانت أىـ األىداؼ كالتالي
(الفريؽ الكطني لمعمكـ االجتماعية كالتربية الكطنية:)1999 ،
 .1غرس عقيدة اإليماف باهلل ،كاالقتداء بشخصية الرسكؿ الكريـ .-  -
كشعبا.
أرضا
ن
 .2غرس االنتماء كالكالء لفمسطيف ،ن

 .3اإليماف بأف الشعب الفمسطيني جزء ال يتج أز مف األمة العربية كاإلسبلمية.
 .4التعرؼ إلى البيئة المحمية ،كاالجتماعية ،كتنمية اتجاىات المحافظة عمييا كالكالء ليا،
كمبادئ التفاعؿ اإليجابي معيا.
 .5تنمية شخصيتو ،كتعزيز ثقتو بذاتو كىكيتو.
 .6تنمية ميارات حسف االستماع ،كاالستيعاب ،كالقراءة ،كالقدرة عمى التعبير عف ذاتو
بكضكح تحدثنان ككتابة.
 .7تنمية القدرة عمى قراءة الرسكمات ،كالصكر كفيميا كالتمييز بينيا.
 .8تدريبو عمى المبلحظة الدقيقة لمظكاىر المختمفة في البيئة المحمية ،كتدعيـ قدرتو عمى
االستقبلؿ في التفكير ،كاالستدالؿ ،كتقصي الحقائؽ ،كادراؾ العبلقات بيف الظكاىر
المختمفة.
 .9غرس حب اإلسياـ في أعماؿ الخير ،كالعمؿ التطكعي ،كالقدرة عمى العمؿ بركح الفريؽ.
 .10تنمية السمكؾ االجتماعي السميـ كالسكم ،مثؿ احتراـ كبار السف ،كالعطؼ عمى الصغار،
كالرفؽ بالحيكاف ،كاالعتناء بالنبات.
 .11المحافظة عمى التراث الكطني الفمسطيني بما فيو مف قيـ كعادات ،كتقاليد كأعراؼ
إيجابية ،مثؿ :التعاكف ،كالصدؽ ،كاالستقامة ،كالنخكة ،كالتسامح ،كمساعدة اآلخريف.
 .12تمكينو مف االستخداـ السميـ لمغة العربية ،كاالعتزاز بيا عف طريؽ الحكار ،كقراءة
النصكص المناسبة لمستكاه ،كبدء التدريب عمى الكتابة كالتعبير عف أفكاره بصكرة
مكتكبة كمحكية.
 .13تنمية كعيو البيئي ،بالمحافظة عمى نظافتو الشخصية كنظافة بيتو ،كمدرستو ،كحيو.
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 .14التعرؼ إلى مؤسسات المجتمع الفمسطيني ،كالممكيات العامة ،كدكرىا في خدمة المجتمع
المحمي.
 .15ترسيخ قيـ الحياة اليكمية ،كالعمؿ عمى تطبيقيا ،مثؿ :احتراـ الكقت ،كاتقاف العمؿ في
األرض ،كاحتراـ الميف.
 .16تدعيـ قدرتو عمى التكيؼ مع المجتمع ،كتغيير السمبيات المحيطة بو ،كمعرفة مالو مف
حقكؽ ،كما عميو مف كاجبات ،كتقديـ المصمحة العامة عمى المصمحة الفردية.
 .17التعرؼ إلى السمات الجغرافية الرئيسة في فمسطيف.
 .18تعريفو بجكانب مضيئة مف تاريخ فمسطيف العربي كاإلسبلمي.
 .19إبراز خصكصية فمسطيف كمعالميا األثرية كمقدساتيا الدينية كأىميتيا كصيانتيا
كحمايتيا ،كالمحافظة عمييا كتحسينيا.
 .20التعرؼ إلى المكارد كالمصادر كالثركات الطبيعية ،كالبشرية الفمسطينية بشكؿ سميـ ،كذلؾ
مف خبلؿ التنمية االقتصادية ،كالسياسية ،كاالجتماعية ،كمبادئ استغبلليا كتسخيرىا
لصالح اإلنساف.
 .21التعريؼ ببعض األعبلـ البارزيف الذيف خدمكا فمسطيف عمى مر العصكر.
مف خبلؿ االطبلع عمى األىداؼ السابقة ترل الباحثة بأف ك ازرة التربية كالتعميـ
الفمسطينية حرصت جاىدةن عمى تحقيؽ أىداؼ كطنية ،كمدنية ،كمعظـ األىداؼ الكاردة إف تـ

تضمينيا في المناىج الدراسية ،كاكسابيا لمطمبة فإف ذلؾ سينعكس بمركر الزمف عمى
المجتمع ،كتطكره ،كمكاجية التحديات ،كمكاكبة التطكر كالتقنيات المتسارعة مف حكلنا.
كىذا ما أشار إليو (عمرك )9 - 8 :2010 ،حيث أكد عمى أف التربية المدنية
أصبحت مف المجاالت العامة لمفرد ،كالمجتمع ،ليجد الفرد نفسو مييأن لمعيش في عصر
التقنية ،كفي بيئة كطنية ،كقكمية ،كعالمية ،فمف الضركرم أف تككف مركبات المنياج
الفمسطيني ىادفة لتزكيد األجياؿ بمفيكـ االنتماء ،كاالحتراـ ،كااللتزاـ ،كحرية التعبير،
كالديمقراطية ،كالعدالة االجتماعية ،كاحتراـ القانكف ،كالنظاـ ،كاالبتعاد عف التعصب ،كاإليماف
باألخكة ،كالتسامح ،كالعدؿ ،كالمشاركة ،كالحكار ،كالتعدد.
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منياج التربية المدنية لمصف السادس األساسي:
لقد جاء اىتماـ ك ازرة التربية كالتعميـ بمناىج التربية المدنية؛ ألف التربية المدنية حاجة
مجتمعية ممحة ،في ظؿ الصراعات الداخمية ،كالسمكؾ المدني الشاذ ،حيث تمعب التربية المدنية
دكر ميمان في نشر ثقافة الكعي المدني ،كالتعددية ،كتحمؿ المسئكلية ،كالحفاظ عمى تراث
ان
المجتمعات ،كمعرفة الحقكؽ كالكاجبات .كيرتكز منياج التربية المدنية لممرحمة األساسية بشكؿ
عاـ ،كلطمبة الصؼ السادس بشكؿ خاص عمى عدة أسس كىي (ك ازرة التربية كالتعميـ:1998 ،
:)10
 .1تطكير شخصية الطالب ،كتعزيز قدراتو عمى التحميؿ ،كالنقد ،كالمبادرة ،كاإلبداع ،كالحكار
اإليجابي مع اآلخريف.
 .2مراعاة برامج بث ركح المكاطنة كالحس المدني ،كاإلحساس باآلخر  ،بحيث ال تنفصؿ
المطالبة بالحقكؽ عف االلتزاـ بالكاجبات.
 .3ترسيخ مبادئ الديمقراطية في المدارس ككقؼ مظاىر العنؼ بكؿ أشكاليا ،لتساعد
المعمميف كالطمبة عمى إنجاز المسئكليات ،كالميمات الممقاة عمى عكاتقيـ.
 .4تنمية التفكير اإلبداعي كالتدبر لدل الطمبة بحيث يسيـ ذلؾ في تحقيؽ التبلؤـ بيف الحقائؽ
التاريخية ،كااللتزامات الكطنية المستقبمية لمشعب الفمسطيني.
 .5تمكيف الطمبة مف حقيـ في بناء شخصيتيـ كمساعدتيـ عمى التعمـ الذاتي.
 .6المساعدة عمى إذكاء الشخصية ،كتنمية ممكاتيا ،كترسيخ اإلرادة الفاعمة بحيث ينشأ الطمبة
عمى التبصر في الحكـ ،كالثقة بالنفس.
إعدادا يمكنيـ
 .7تييئة الطمبة في مختمؼ المراحؿ التربكية لمتعامؿ مع المستقبؿ ،كاعدادىـ
ن
مف مسايرة التغيرات السريعة التي يشيدىا العصر الحديث ،كتقبميا ،كاإلسياـ اإليجابي فيو.

 .8الحرص عمى مكاءمة حاجات الفرد كالمجتمع ،كتحقيؽ التكازف بينيما.
كمف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى كتاب التربية المدنية المقرر عمى طمبة الصؼ السادس،
الحظت اىتماـ مخططي المناىج التربكية بتنمية الطمبة ليككنكا مكاطنيف إيجابييف ،كرفع مستكل
تحمؿ المسؤكلية لدييـ ،كنبذ العنؼ كمظاىره ،كاكساب الطمبة بعض ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ،
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كيتضمف الكتاب عرضان لبعض المنظمات الدكلية ،كأىدافيا ،مع ربط ىذه المفاىيـ بالكاقع
الفمسطيني.
كيتككف كتاب التربية المدنية لمصؼ السادس األساسي مف أربع كحدات دراسية ،تضـ
كؿ منيا عددان مف الدركس ،كيبمغ عدد صفحات الكتاب ( )57صفحة .كفيما يمي تفصيؿ
لكحدات الكتاب ،كدركسو (ككالة الغكث الدكلية:)73 – 69 :2012 ،
الوحدة األولى :أنا إنسان إيجابي ،كتشمؿ عمى أربعة دركس ،كىي:
 .1الدرس األكؿ :أعرؼ مسؤكلياتي.
 .2الدرس الثاني :أحؿ مشكبلتي.
 .3الدرس الثالث :أحب المبادرة.
 .4الدرس الرابع :النظاـ يسيؿ الحياة.
كمف المفاىيـ األساسية الكاردة في الكحدة األكلى :المسؤكلية ،كالمشاركة ،كالحقكؽ،
كالكاجبات ،كاألنشطة الرياضية كالترفييية ،كاالحتراـ المتبادؿ ،كالنظاـ.
كتسعى الكحدة األكلى إلى تعزيز بعض القيـ ،كاالتجاىات ،كالميارات ،كمف أىميا تعزيز
مبدأ المشاركة ،تنمية التزاـ الطالب بمسؤكلياتو ،كتقدير الطالب ألدكار أفراد المجتمع.
الوحدة الثانية :اتصال وتواصل ،كتشمؿ عمى الدركس التالية:
 .1الدرس األكؿ :أستمع إلى غيرم.
 .2الدرس الثاني :أتكاصؿ بالمشاركة.
 .3الدرس الثالث :أعبر عف نفسي.
كمف المفاىيـ األساسية الكاردة في الكحدة الثانية :االستماع لآلخريف ،كالمشاعر ،ككسائؿ
االتصاؿ ،الطرؽ االيجابية كالسمبية.
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كتسعى الكحدة الثانية إلى تعزيز بعض القيـ ،كاالتجاىات ،كالميارات ،كمنيا تنمية
ميارات االستماع الجيد ،كاستخداـ الطرؽ اإليجابية في التعبير عف النفس ،كتنمية ميارات
التفكير السميـ.
الوحدة الثالثة :العنف داخل المدرسة ،كتشمؿ عمى الدركس التالية:
 .1الدرس األكؿ :مف أشكاؿ العنؼ المدرسي.
 .2الدرس الثاني :كيؼ نتجنب العنؼ؟
 .3الدرس الثالث :متى أطمب المساعدة عندما أتعرض لمعنؼ؟
 .4الدرس الرابع :مف يستطيع أف يساعدني عندما أتعرض لمعنؼ.
كمف المفاىيـ األساسية الكاردة في الكحدة الثالثة :العنؼ ،كالعنؼ المدرسي ،كالمرشد
االجتماعي ،كالسخرية ،كالكشاية ،كالثقة ،كمظاىر العنؼ ،كصكر العنؼ ،كالممارسات العنيفة.
كتسعى الكحدة الثالثة إلى تعزيز بعض القيـ ،كاالتجاىات ،كالميارات ،كمنيا تعزيز
مبادئ العدؿ كالمساكاة كالحرية كالتعاكف ،كتنمية ميارات العمؿ الجماعي.
الوحدة الرابعة :أىداف عالمية مشتركة ،كتشمؿ عمى الدركس التالية:
 .1الدرس األكؿ :ىناؾ ما يكحد العالـ.
 .2الدرس الثاني :تحديات تكاجو العالـ.
 .3الدرس الثالث :منطؽ العدالة  ..منطؽ القكة.
 .4الدرس الرابع :العالـ ضد الييمنة كمع العدالة.
كمف المفاىيـ األساسية الكاردة في الكحدة الرابعة :العالـ ،كالمخيمات الصيفية ،كالشعار،
كالكحدة ،كالشعكب ،كالقكميات ،كالمعتقدات ،كالتحديات ،كالمخاطر العالمية ،كالتفاعؿ بيف شعكب
العالـ ،كمنطؽ القكة ،كمنطؽ العدالة ،كمنظمة األمـ المتحدة ،كمحكمة العدؿ الدكلية ،كالحضارة،
كالعكاصـ ،كالمستعمركف ،كالحمبلت الدكلية ،كالمظاىرات ،كالمكاثيؽ الدكلية.
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كتسعى الكحدة الرابعة إلى تعزيز بعض القيـ ،كاالتجاىات ،كالميارات ،كمنيا تنمية
بعض القيـ الكطنية كالحرية كحؽ تقرير المصير ،كتنمية اتجاىات ايجابية نحك البيئة كاالىتماـ
بيا.
لكف الحظت الباحثة نقصان في بعض الجكانب كأىميا أدب االختبلؼ ،كميارات الحكار
البلزمة لطمبة الصؼ السادس .لذا سعت الدراسة الحالية إلى إثراء محتكل منياج التربية المدنية
بأدب االختبلؼ ،كىدفت أيضان إلى تنمية ميارات الحكار لدل الطمبة مف خبلؿ األنشطة اإلثرائية
المقترحة.
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المحور الثالث :أدب االختالف.
ييتـ المحكر الثالث بعرض مفيكـ االختبلؼ ،كمفيكـ أدب االختبلؼ ،كحتمية
االختبلؼ ،كأنكاع االختبلؼ ،كفكائد االختبلؼ ،كآداب االختبلؼ.
فطرة اإلنساف تستدعي االختبلؼ ،فالبشرية تختمؼ في المكف ،كالجنس ،كالمغة ،كالبيئة
المحيطة ،كبالتالي فإف االختبلؼ في األفكار كالمعتقدات كارد ،بؿ حتمي.
بؿ كجعؿ اهلل سبحانو كتعالى االختبلؼ سنة بشرية ،كآية مستمرة إلى يكـ الديف ،فقاؿ
سبحانو كتعالى :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﭼ (سكرة الركـ ،اآلية.)22 :
كفي ىذا الصدد يمكف اإلشارة إلى أف االختبلؼ قضية مركزية ،في حياة الشعكب سكاء
في اتجاىيا نحك النيضة كالتقدـ أـ نحك الطائفية ،كاالنقساـ ،لذا فمف الميـ إدارة االختبلفات
بشكؿ سميـ يقكـ عمى التسامح ،كقبكؿ التعددية (حداد.)181 :2012 ،
فاالختبلؼ ضد الكاحدية ،كىك يعني الكثرة كالتنكع كالتغير ،كعدـ الثبات ،ىذه الصفات
مف شركط االجتياد الدائـ كالتطكر اإلنساني ،كيككف االختبلؼ حكمة ربانية تيدؼ إلى سعادة
اإلنساف كرقيو ،كقيمة عميا تستمزـ سعيان لتحقيقيا ،كال يككف تحقيؽ االختبلؼ إال بكسيمة التكاصؿ
مع الغير ،فالمختمؼ ليس مجرد كحدة مستقمة منعزلة ،ىمو الحفاظ عمى ذاتو ،بؿ يتصؼ
المختمؼ بطبيعتو كماىيتو االتصالية المنتجة بالضركرة عبلقة تمتاز بتبادؿ األفكار (الرياف،
.)3 :2012
كىذا ما أكدتو (الشمكم )4 :2013 ،التي أشارت إلى أف االختبلؼ طريؽ لتحقيؽ
التنمية البشرية ،كعمارة الككف ،كازدىار الكجكد ،فالحياة أساسان ال تقكـ عمى تساكم البشر،
فالتنكع ىك المعيار النفسي ،كالعممي لتحريؾ عجمة التنمية .كاالختبلؼ يكحي إلى التكامؿ
كالتناغـ كما كرد في قكلو تعالى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ (سكرة فاطر ،اآلية.)27 :
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كترل الباحثة بأف ىناؾ مصطمحان يتردد كثي انر في مجاؿ التربية ،كىك مبدأ الفركؽ
الفردية ،كىذه الفركؽ ىي اختبلؼ في التفكير ،كاختبلؼ في أنماط التعمـ ،كاختبلؼ في القدرات
العقمية.
مفيوم االختالف:
االختبلؼ لغةن عمى كزف افتعاؿ مصدر اختمؼ ،كاختمؼ ضد اتفؽ ،كيقاؿ تخالؼ القكـ
كاختمفكا ،إذا ذىب كؿ منيـ إلى خبلؼ ما ذىب إليو اآلخر ،كيقاؿ تخالؼ األمراف ،كاختمفا إذا لـ
يتفقا ،ككؿ ما لـ يتساك فقد تخالؼ ،كاختمؼ (مقاييس المغة .)2/213 :1999 ،كمنو قكليـ:
اختمؼ الناس في كذا ،كالناس خمفة ،أم مختمفكف ،ألف كؿ كاحد منيـ ينحي قكؿ صاحبو ،كيقيـ
نفسو الذم نحاه (لساف العرب.)9 /91 :2003 ،
كلقد قامت الباحثة باالطبلع عمى األدبيات التربكية السابقة كبعض البحكث ذات العبلقة
بأدب االختبلؼ ،فبلحظت بأف ىناؾ تباينان في تناكليـ لمفيكـ االختبلؼ ،فيناؾ مف يرل بأف
الخبلؼ كاالختبلؼ ىك النزاع كالشقاؽ ،فيما يرل آخركف بأف االختبلؼ التبايف في اآلراء
كاألفكار في مكقؼ ما ،أما الخبلؼ فيك النزاع .كالدراسة الحالية تتناكؿ االختبلؼ المبني عمى
أساس اختبلؼ كجيات النظر ،بما يفضي إلى الحكار ،كعميو قامت الباحثة بجمع التعريفات ذات
الصمة بتناكليا لمكضكع أدب االختبلؼ.
االختبلؼ أك المخالفة تعني أف ينيج كؿ فرد طريقان مغاي انر لآلخر في حالو أك قكلو
(العمكاني.)21 :1992 ،
كاالختبلؼ يقصد بو تنكع اآلراء كاألفكار ،كتعددىا في القضايا المختمفة أك المشكبلت
المطركحة ،أك المكاقؼ (محمكد.)96 :2008 ،
كىك أف يذىب كؿ شخص إلى خبلؼ ما ذىب إليو اآلخر في القكؿ أك الرأم أك الحالة
أك الييئة أك المكقؼ بغية الكصكؿ إلى الحؽ (أبك عكدة.)13 :2009 ،
كما يعرؼ االختبلؼ اصطبلحان عمى أنو التبايف في الرأم كالمغايرة في الطرح ،كىك
خطكة تمييد لبداية الحكار (حداد.)182 :2012 ،
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كيفرؽ (حداد )183 :2012 ،بيف الخبلؼ كاالختبلؼ ،فيرل أف الخبلؼ مصطمح
مصدره خالؼ ،كخالؼ بمعنى عارض ،كالخبلؼ يعني اختبلؼ الكسائؿ كالمقاصد ،كاشتداد
االختبلؼ يصؿ لمرحمة الخبلؼ ،أما ازدياد الخبلؼ فيصؿ إلى الصراع.
كيستنتج في ضكء ما سبؽ أف االختبلؼ ىك التعدد كتنكع األفكار في مكاقؼ حكارية،
ي

ييدؼ مف خبللو المتحاكركف الكصكؿ إلى اتفاؽ حكؿ المكقؼ الحكارم المطركح.
مفيوم أدب االختالف:

و
معاف مختمفة ،ككاف االختبلؼ في تناكؿ مصطمح األدب يرجع إلى
مصطمح األدب لو
الحقبة الزمنية التي تبحث مف خبلليا عف مفيكـ األدب ،لكف كممة أدب في عصرنا الراىف تعني
الكبلـ الجميؿ المحسف بالببلغيات ،أم أف األدب يعني الجماؿ الفني ،فيك يحدث في النفس لذة
و
معاف مؤثرة في العكاطؼ يطمؽ عميو أدبان ،كجكدة األدب تتعمؽ
كتأثي انر ،فأم كبلـ يشتمؿ عمى
بمدل مبلءمة األلفاظ لممعاني (كتاني.)232 :2012 ،
االختبلؼ تبايف في الرأم ،كالمغايرة في الطرح ،كأدب االختبلؼ مجمكعة مف المبادئ
الكاجب مراعاتيا عند المتحاكريف (بف بيو.)2012 ،
كأدب االختبلؼ مجمكع الضكابط التربكية اإلسبلمية التي يجب االلتزاـ بيا عند كقكع
تبايف أك تنكع في اآلراء بيف اإلنساف ،كأخيو اإلنساف في القضايا المختمفة ،بغية تحقيؽ مصمحة
أك درء مفسدة (أبك جزر.)26 :2012 ،
كبالتالي فإ ف االختبلؼ كآدابو يجب أف يككف ثقافة تدرس لؤلجياؿ كىذه الثقافة يجب أف
تككف مبنية عمى أسس كقكاعد تربكية سميمة.
حتمية االختالف:
االختبلؼ في كجيات النظر ،كتقدير األشياء ،كالحكـ عمييا أمر فطرم طبيعي ،إذ
يستحيؿ بناء الحياة ،كالتقدـ فييا ،كقياـ شبكة العبلقات االجتماعية بيف الناس ذكم القدرات
كالميارات المتساكية ،ككأف حكمة اهلل سبحانو كتعالى اقتضت أف بيف الناس فركقان ،كاختبلفات،
سكاء أكاف ذلؾ خمقيان أـ مكتسبان (العمكاني.)11 :1992 ،
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لذا قاؿ سبحانو كتعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ
(سكرة ىكد ،اآلية.)118 :
كدليؿ آخر عمى أف اهلل سبحانو كتعالى قضى ىذا االختبلؼ بيف بني آدـ ،قكلو سبحانو
كتعالى :ﭽ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ (سكرة
المائدة ،اآلية.)48 :
فطبيعة البشر أف يختمفكا ألف اختبلفيـ أصؿ مف أصكؿ خمقيـ ،يحقؽ حكمة اهلل العميا،
فخبلفة األرض تحتاج إلى كظائؼ متنكعة ،كاستعدادات مختمفة ،كي تتكامؿ فيما بينيا ،كتتناسؽ
لتحقيؽ اليدؼ الرباني ،فاختبلؼ االستعدادات كالميكؿ كالكظائؼ ،كالتصكرات ،كاالىتمامات،
كالمناىج ،مطمكب ،ككاقعي ليستقيـ الككف (قطب.)217 – 215/1 :1991 ،
كمف ىنا تبيف أف االختبلؼ سنة ككنية ،جعميا اهلل بيف البشر ،بيدؼ عمارة األرض،
فاختبلفيـ في المياـ ،كالكظائؼ ،كاأللكاف ،كالمغات ،يجعميـ أكثر تفاعبلن ،كانتاجان ،كأكثر قدرة
عمى تحمؿ أعباء الحياة ،بما يضمف تكافميـ كتناسقيـ ألداء كاجبيـ.
أنواع االختالف:
يفرؽ التربكيكف بيف نكعيف مف أنكاع االختبلؼ ،االختبلؼ المحمكد ،كاالختبلؼ
المذمكـ ،أك االختبلؼ المقبكؿ ،كاالختبلؼ المردكد ،كما يطمؽ عميو البعض:
 -1االختالف المحمود:
اختبلؼ مشركع ،فيو تعدد لآلراء ،كفيو تنافس نحك نيؿ المجد ،كالتقدـ ،كاالختبلؼ
المحمكد ىك كؿ تعدد ال يناؿ مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية حدان ،كال يخرج عف المألكؼ.
أك ىك االختبلؼ الذم يقكـ عمى التنكع ،كالتعدد ،كىك ما يعرؼ بالخبلؼ المفظي ،أك
الخبلؼ الصكرم ،كمرده أسباب فكرية ،كاختبلؼ في كجيات النظر في قضايا عممية دنيكية ،أك
دينية كالخبلؼ في فركع الشريعة (أبك جزر.)29 :2012 ،
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كاالختبلؼ ظاىرة طبيعية إف لـ يتجاكز الحدكد ،كالتزـ اآلداب ،كاالختبلؼ المحمكد
سبيؿ لمكصكؿ إلى الحمكؿ ،كتحقيؽ األىداؼ.
 -2االختالف المذموم:
ىك مخالفة الحؽ ،كيعتبر اتباع الظف ،كاليكل أبرز مظاىره ،السيما كأف اليكل حركة
اء ال أساس ليا مف
انفعالية غريزية لدل اإلنساف تعيؽ العمميات العقمية ،كبالتالي تنتج أفكا انر كآر ن

الصحة (أبك جزر.)30 – 29 :2012 ،

كاالختبلؼ المذمكـ كليد رغبات نفسية لتحقيؽ أغراض ذاتية ،كقد يككف الدافع لمخبلؼ
رغبة التظاىر بالفيـ أك العمـ ،أك الفقو ،كىذا مذمكـ بشتى طرقو ،كأشكالو (العمكاني:1992 ،
.)26
كاالختبلؼ المذمكـ ىك اختبلؼ تضاد ،كىك ما إذا كانت األقكاؿ متنافية متناقضة ،ال
ترتبط بكجو مف الكجكه ،كىك ما كاف في أصكؿ الديف كالعقيدة ،كمف أسبابو :الغركر بالنفس،
كاإلعجاب بالرأم ،كالمسارعة ،كاتياـ اآلخريف ،كالحرص عمى الزعامة ،كحب الدنيا ،كالتعصب
لشخص ،أك بمد ،أك مذىب (أبك شنب.)106 :2012 ،
عدـ التزاـ المتحاكريف بآداب االختبلؼ كميارات الحكار الفعاؿ ،يقكد إلى فض الحكار
دكف الكصكؿ إلى نتائج كنقاط التقاء ،كىذا يقكد المتحاكريف إلى االختبلؼ المذمكـ.
فوائد االختالف:
االختبلؼ نكعاف ،محمكد لو فكائد ،كمذمكـ لو أضرار عمى الفرد كالمجتمع ،كمف فكائد
االختبلؼ المحمكد ما يمي (العمكاني ،)25 :1992 ،ك(أبك شنب:)108 – 107 :2012 ،
 -1يتيح التعرؼ إلى جميع االحتماالت التي يمكف أف يككف الدليؿ أشار إلييا بكجو مف
كجكه.
 -2رياضة لمعقكؿ كتبلقح لآلراء ،كفتح مجاالت التفكير لمكصكؿ إلى سائر االفتراضات التي
تستطيع العقكؿ المختمفة الكصكؿ إلييا.
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 -3تعدد الحمكؿ أماـ صاحب كؿ كاقعة ،لييتدم إلى الحؿ المناسب لمكضع الذم ىك فيو،
بما يتناسب كيسر ىذا الديف ،يتعامؿ مع الناس مف كاقع حياتيـ.
 -4يطمع المسمـ عمى أسس المذاىب كأصكليا ،كيعرفو عمى مناىج العمماء في االختبلؼ؛
حتى ال يقع المسممكف في االختبلؼ المذمكـ ،ال قدر اهلل.
 -5يبيف ما لؤلحكاـ المتعارضة مف منزلة بالنسبة إلى الكتاب كالسنة ،كأييما أحؽ بالعمؿ،
كىؿ الخبلؼ المحكي فييا حقيقي يرجع إلى االختبلؼ في الفركع ،فيككف االختبلؼ
مقبكالن ،أـ أف األصكؿ متفؽ عمييا فبل داعي لبلختبلؼ.
 -6اختبلؼ كتنكع الكاقع التاريخي في الحياة اإلسبلمية ،كاف كراء ىذا اإلنتاج الضخـ مف
التراث العممي كالثقافي كانضاج الكثير مف المناىج كالقكاعد كالعمكـ.
 -7االختبلؼ المشركع ينمى الطاقات ،كتتفجر فيو القدرات في أجكاء حرة إيجابية.
 -8رؤية األمكر مف أبعادىا كزكاياىا المختمفة ،فيذا يؤدل إلى صكاب الرأم كاتقانو كاثرائو.
 -9التعرؼ إلى نقاط الضعؼ كنقاط القكة التي ال يمكف أف نعرفيا إال في ظؿ االختبلؼ
المشركع المقدس ،كمف ىنا تظير األىمية كالحاجة إليو في ظؿ ىذه الظركؼ كالكاقع
الذم نعيشو.
فيجب أف يؤمف الفرد بأف ىناؾ تعدد لمصكاب ،كأف الرأم المخالؼ لرأيو قد يككف
األصكب ،كأنو يمكف تكظيؼ االختبلؼ إلضفاء مزيد مف المعرفة حكؿ مكضكع االختبلؼ،
كترل الباحثة أف االختبلؼ كتبادؿ اآلراء بطريقة سميمة يقكداف إلى زيادة المعرفة ،كاكتساب
الخبرات.
آداب االختالف:
سبؽ اإلشارة إلى أف االختبلؼ حتمي ،كفطرم بيف الناس ،كىك نكعاف اختبلؼ محمكد،
كمذمكـ ،كلكي يككف االختبلؼ محمكدان يجب االلتزاـ بآدابو ،كالدراسة الحالية تسعى أساسان إلثراء
محتكل كتاب التربية المدنية لدل طمبة الصؼ السادس بآداب االختبلؼ ،كالجدير بالذكر أف
الباحثة الحظت تداخبلن بيف آداب االختبلؼ كآداب الحكار ،كىذا ما يعكس أف فض االختبلؼ
يأتي مف خبلؿ التحاكر ،كتتمثؿ آداب االختبلؼ التي يمكف تضمينيا في مقررات كمناىج التربية
المدنية لمصؼ السادس فيما يمي (المكجاف ،)86 :2006 ،ك(المزيف ،)12 :2009 ،ك(أبك
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عكدة ،)42 - 35 :2009 ،ك(خضر ،)140 :2010 ،ك(أبك شنب،)114 – 112 :2012 ،
ك(أبك جزر:)62 - 45 :2012 ،
.1

تممس األعذار ،والصبر عمى المخالف :مف الضركرم في إطار العبلقات الحكارية أف
يحمؿ الفرد ركح التسامح ،كالصبر عمى المخالؼ ،كتممس األعذار لمف يخالؼ ،كذلؾ
عف حسف نية.

.2

االبتعاد عن طريقة "إفحام الخصوم" :يفقد الحكار قيمتو اإليجابية حيف يخطط ليما
بشكؿ مبيت ،كيككف ىدؼ الحكار إحراج اآلخريف ،فإفحاـ اآلخريف ليس أدبان مف آداب
الحكار أك االختبلؼ ،كما أنو يفقد الحكار جكىره.

.3

إحسان الظن باآلخرين ،والحوار بالحسنى :حتى كاف خالفؾ الرأم ،ككنت عمى
صكاب ،كىك عمى خطأ فاحممو عمى الصكاب ،كال تسيء الظف باآلخر ،كليككف الحكار
بالحسنى يجب اجتناب المراء ،كالخصاـ ،كاأللفاظ السيئة التي تفقد الحكار جكىره،
كاالبتعاد عف الجدؿ العقيـ ،كالمجكء إلى الكممة الطيبة كالقكؿ الحسف.

.4

االبتعاد عن األجواء االنفعالية :إف مف أىـ عكامؿ نجاح الحكار أف يتـ في أجكاء
ىادئة ،حتى يفيـ كؿ فرد رأم أخيو ،فاألجكاء االنفعالية تعطؿ القدرات العقمية ،كبالتالي
تؤثر في األفكار كاآلراء المطركحة سمبان .كاالبتعاد عف األجكاء االنفعالية يككف مف
خبلؿ االبتعاد عف األلفاظ الجارحة في الحكار ،كىنا يجب اختيار المفظ الدقيؽ ،كاختيار
األلفاظ المناسبة حسب الفئة التي تحاكرىا.

.5

التعيد باتباع الحق ،والتزامو :يفترض أف االختبلؼ يفضي إلى الحكار ،كالحكار
يفضي إلى الرأم الصكاب ،كعمى الجميع أف يؤمف بالصكاب ،كيمتزـ بو.

.6

تحديد محل االختالف ،وتحديد نقاط االتفاق :كىك يحد مف إطالة النقاش ،كالكصكؿ
إلى نقاط اتفاؽ بيف المختمفيف ،كبالتالي ظيكر الصكاب.

.7

اإللمام بالقضية محور االختالف "جوىر الحوار" :اإللماـ بالقضية يقكد إلى اإليجابية
في طرح اآلراء ،كيقكد إلى التفاىـ ،كالكصكؿ إلى أنسب كأقصر السبؿ.

.8

االستناد إلى أدلة ووقائع سميمة :تعتبر األدلة أىـ ضكابط تنظيـ األفكار ،كالتمحكر
حكؿ الفكرة السميمة .كىي أسمكب إقناع لآلخريف.
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.9

التسميم بإمكانية تعدد الصواب :يجب النظر إلى المكقؼ مف شتى جكانبو ،ألف ىناؾ
احتمالية تعدد الصكاب ،كلكؿ فرد منا طريقة في التفكير ،كبالتالي طريقة إلى الحؿ.

 .10حسن اإلنصات لممخالف :اإلنصات أك ما يعرؼ بحسف االستماع مف أىـ القيـ
كاآلداب التي يجب أف نغرسيا في نفكس أطفالنا ،ألنيا فف ،كقيمة ،ككسيمة لمكصكؿ
إلى المفاىيـ كاآلراء السميمة .فاإلنصات ىك فف القدرة عمى االنتباه كتمييز الحقائؽ،
كيقكد إلى التركيز ،كما يساعد المختمفيف في طرح أفكارىـ ،كيتيح مكقفان حكاريان سميمان،
ىادئان.
 .11قبول النقد :إف قبكؿ النقد ليك سبيؿ لبلعتراؼ بالخطأ كالعدكؿ إلى الصكاب ،كبالتالي
فض االختبلؼ.
 .12التسامح مع اآلخرين ،والتواضع مع اآلخرين :ىك الخيار السميـ الذم ينبغي أف يتـ
التعامؿ معو ،كلكنو ال يعني بأم حاؿ مف األحكاؿ التنازؿ عف المعتقد أك الخضكع
لمبدأ المساكمة كالتنازؿ ،كانما يعني القبكؿ باآلخر كالتعامؿ معو عمى أساس العدالة
كالمساكاة ،بصرؼ النظر عف أفكاره كقناعاتو األخرل ،كالتسامح أنكاع متعددة منيا
التسامح الديني ،كالثقافي ،كالعممي ،كاالقتصادم ،كغيرىا ،كالتكاضع خمؽ كقيمة ،كمف
خبلؿ التكاضع تكسب آراء اآلخريف.
 .13إبداء روح التعاون بين المختمفين :التعاكف يبث ركح المسئكلية عند المختمفيف
كاالجتياد لمكصكؿ إلى الصكاب.
كفي ضكء ما سبؽ فإف آداب االختبلؼ كثيرة ،كمعظـ الباحثيف تناكلكىا عمى أسس
مذىبية كعقدية ،كىذا قاد الباحثة لجمع العديد مف اآلراء كاألدبيات لمكصكؿ إلى آداب االختبلؼ
الكاجب تكافرىا ،كتنميتيا كتعزيزىا لدل طمبة الصؼ السادس ،كالجدير بالذكر أف الباحثة
استمدت أنشطة المادة اإلثرائية كمفاىيميا مف ىذه اآلداب .كما يمكف أف نبلحظ ارتباط ىذه
اآلداب بالحكار ،كمياراتو ،كآدابو.
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المحور الرابع :ميارات الحوار.
يتضمف المحكر الرابع مف اإلطار النظرم عمى مجمكعة مف النقاط أىميا :مفيكـ،
كأىمية ،كأىداؼ ،كآداب ،كميارات ،كمعكقات الحكار.
دكر فاعبلن في فض االختبلؼ ،كتقريب كجيات النظر ،كالحكار
كترل الباحثة أف لمحكار ان
كتبادؿ اآلراء كاألفكار مظير مف مظاىر التحضر كالتقدـ ،فمغة الحكار اليادئ البناء ىي التي
تظير المجتمعات بصكرة أكثر نضجان ،ككعيان ،كالحكار فف البد أف يتعممو اإلنساف مف الصغر،
حتى يككف أساس تعاممو مع مف حكلو ،فينشأ كيعتاد النقاش البناء اليادؼ ،كتبادؿ اآلراء ،كتقبؿ
النقد ،كيتعكد عمى أف ىناؾ آراء تتفؽ مع رأيو كفي المقابؿ ىناؾ آراء تختمؼ معو.
مفيوم الحوار:
الحكار لغة أصمو مف الحكر ،كىك الرجكع عف الشيء ،كالى الشيء ،حار إلى الشيء،
كعنو حك انر ،كمحا انر ،كمحارة ،كحؤك انر ،رجع عنو كاليو (لساف العرب.)4/217 ،2003 ،
كقاؿ اهلل تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (سكرة االنشقاؽ ،اآلية .)14 :أم لف يعكد.
كفي قكلو تعالى :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ (سكرة الكيؼ ،اآلية .)34 :كىنا بمعنى اإلجابة.
فيعرؼ عمى أنو أسمكب لنقؿ المعمكمات ،ال بطريقة الخبر ،كانما
أما الحكار اصطبلحان ي

مف خبلؿ السؤاؿ كالجكاب (جبراف كمساعدة.)5 :2009 ،

كالحكار عبارة عف مناقشة بيف طرفيف ،أك عدة أطراؼ ،بقصد تصحيح الكبلـ ،كاظيار
الحجج ،كاثبات الحؽ ،كدفع الشبيات ،كرد الفاسد ،مف القكؿ كالرأم (ابف حميد.)212 :1999 ،
أك ىك نكع مف الحديث بيف شخصيف ،يتـ فيو تداكؿ الكبلـ ،بطريقة ما ،فبل يستأثر بو
أحدىما عمى اآلخر ،كيغمب عميو اليدكء ،كالبعد عف الخصكمة ،كالتعصب (ضمرة.)2 :2005 ،
كىك كسيمة لنقؿ األفكار كتبادؿ اآلراء لمكصكؿ إلى أىداؼ مقصكدة فيك عممية تتضمف
المحادثة بيف أفراد أك مجمكعات عمى اختبلؼ تكجياتيـ كأفكارىـ مف أجؿ تبادؿ المعرفة
(العتيبي.)24 :2007 ،
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كالحكار ىك مراجعة الكبلـ في شأف ما؛ أك رأم ما؛ لتعزيزه أك تصكيبو؛ أك تطكيره؛
كالكصكؿ إلى التماثؿ كالتجانس ،أك التفاىـ ،أك التكامؿ ،كىذا يشير إلى أنو نظاـ لغكم لمتخاطب
بيف المتحاكريف يتضمف خطابان ،كرسالة ذات معنى (جمعة.)11 :2008 ،
كيعرؼ عمى أنو حديث يجرم بيف شخصيف أك أكثر ،كىك مراجعة الكبلـ كالحديث بيف
ي

طرفيف ،ينتقؿ مف األكؿ إلى الثاني ،ثـ يعكد إلى األكؿ كىكذا ،دكف أف يككف بيف ىذيف الطرفيف
ما يدؿ بالضركرة عمى خصكمة (المشكخي.)11 :2009 ،
الحكار محادثة بيف طرفيف أك أكثر تشتمؿ عمى تبادؿ في األفكار ،كالمشاعر بعيدة عف
التعصب كتحقؽ قد انر أكبر مف التفاىـ كذلؾ لمكصكؿ إلى أىداؼ نافعة (باحارث.)92 :2010 ،
كالحكار محادثة بيف طرفيف أك أكثر يعرض فييا كؿ طرؼ أفكاره كيبيف مكقفو كيقدـ
قرائنو بقصد تكضح فكرتو كتدعيـ رأيو ،أك الكصكؿ إلى نتائج ،أك قناعة مشتركة ،أك تغميب رأم
عمى آخر ،أك ترجيح فكرة عمى أخرل (.)Rosenbaum, 2005: 102
كالحكار عبارة عف تفاعؿ لفظي كفكرم كمعرفي ككجداني بيف شخصيف أك أكثر ،بشكؿ
إيجابي ،في مناخ تسكده الطمأنينة ،مع تكفر االستعداد المبدئي مف كؿ األطراؼ لقبكؿ الرأم
المختمؼ ،كاحتراـ حؽ كؿ مشارؾ في الحكار في تبني اآلراء كالمكاقؼ ،كالدفاع عنيا في إطار
مف األدب كالمياقة (الحارثي.)126 :2013 ،
مف خبلؿ التعريفات السابقة تستنتج الباحثة أف الحكار يككف بيف طرفيف أك أكثر ،كأف
الحكار يتمحكر حكؿ قضية أك مكقؼ ما ،كيغمب عميو طابع اليدكء ،لو أىداؼ محددة.
أىمية الحوار:

الحكار كسيمة مف كسائؿ الدعكة إلى اهلل ،كاقناع اآلخريف ،كىك مف أىـ كسائؿ درء
المفاسد ،كحؿ المشكبلت ،كجمب المصالح ،كتأليؼ القمكب ،لذلؾ حرص اإلسبلـ عمى تعميـ الفرد
المسمـ آداب الحكار ،كمياراتو ،كلما كاف اإلنساف يتصرؼ في ضكء ما يعتقد ،كجبت العناية
باألداة األكلى في سبيؿ تغيير المعتقدات الفاسدة ،كترسيخ المعتقدات السميمة ،أال كىي الحكار
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كالمحاكرة ،كمتى اقتنع الفرد بعقمو ،كاطمئف بمعتقداتو ،انعكس ذلؾ عمى تصرفاتو ،فتحسف
أخبلقو ،كيحسف سمككو ،كبالتالي يصمح المجتمع (المشكخي.)15 :2009 ،
فالحكار يعد مف المفاىيـ األكثر رقيان في تعامؿ البشر ،لما لو مف أثر في تدعيـ الحياة
اإلنسانية ،لذلؾ اىتـ التربكيكف بالحكار آدابان ،كميارات.
كالتربية تيتـ ببناء قكاعد العيش السميـ لممتعمـ ،كقدرتو عمى التعايش مع اآلخريف ،كقبكلو
باالختبلفات الكاردة في شتى مجاالت الحياة ،كتعد البيئة المدرسية اإلطار العاـ لبناء شخصية
المتعمـ ،كتزكيده بالمعارؼ كالخبرات ،المربية ،كالميارات المختمفة ،كتدريبو عمى بناء عبلقات
سكية ،عبلقات تقكـ عمى مبدأ االحتراـ كالتقدير ،كأداء الحقكؽ.
كىنا تظير أىمية الحكار بيف أفراد كعناصر العممية التربكية ،الحكار كثقافة ،كقيمة
تربكية عظمى تيعنى المدرسة بتقديميا ،كاكسابيا لممتعمميف ،كالنيكض بمستكياتيـ العقمية،
كالنفسية ،كاالجتماعية؛ مما يجعميـ لبنة صالحة لممجتمع كرقيو (الحارثي.)129 :2013 ،
كأىمية الحكار في التربية كالتعميـ تظير في الحاجة الممحة إليو في ظؿ عصر االتساع
المعرفي ،الذم تراكمت فيو المعارؼ اإلنسانية ،مما يجعؿ المتعمـ يشعر بفجكة بيف ما يمتمكو مف
معمكمات ،كبيف ما ىك جديد؛ كىك ما يتطمب تنمية قدرة المتعمميف عمى فتح قنكات اتصاؿ فكرم
ثقافي اجتماعي دائـ ،مف أجؿ سد ىذه الفجكة (العكيسي.)125 :2012 ،
كلمتعرؼ إلى أىمية الحكار لطمبة الصؼ السادس اطمعت الباحثة عمى مجمكعة مف
األدبيات التربكية الميتمة ،كبناء عمى ذلؾ حددت أىمية الحكار لمطمبة بالنقاط التالية ( Josef,
 ،)2001: 229 -230ك(عمي ،)26 – 15 :2008 ،ك(المشكخي،)14 – 13 :2009 ،
ك(العبيد ،)163 – 160 :2010 ،ك(العطكم ،)24 :2012 ،ك(الحارثي:)130 :2013 ،
 -1يسيـ الحكار في تنمية تفكير المتعمميف ،كيساعدىـ عمى تنظيـ أفكارىـ؛ حيث إف لو أث نار
كبي انر في تشكيؿ البنية المعرفية ،كاعادة تنظيـ الخبرات كالمكاقؼ التي يكاجييا المتعمـ.
 -2يسيـ في إحداث قناعات كرؤل جديدة لدل المتعمـ ،بما يجعمو قاد انر عمى اتخاذ الق اررات،
كعبلج المشكبلت التي تكاجيو ،كما يحقؽ الحكار الفيـ السميـ ،كاإلدراؾ الكاسع لما يدكر
حكؿ المتعمـ.
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 -3ينمي لدل المتعمـ الميارات االجتماعية التي يحتاجيا في تعاممو مع اآلخريف ،بطريقة
ميذبة إيجابية؛ منيا :ميارات الحكار ،حسف االستماع ،حرية إبداء اآلراء ،كاحتراـ آراء
اآلخريف ،قبكؿ النقد البناء ،اإلقناع ،كما يزيد الحكار عمى تفاعميـ ،كاندماجيـ في الحياة.
 -4كسيمة لبناء شخصية المتعمميف كأفراد مجتمع صالحيف.
 -5يؤدم الحكار دك انر ىامان في دفع عممية التربية نحك اإلماـ؛ إذ يدعـ المشاعر اإليجابية في
نفس المتعمميف ،كيزيد مف شعكرىـ بالثقة ،كتحقيؽ ذاتيـ ،كتحقيؽ االستغبلؿ األمثؿ
لطاقاتيـ؛ كذلؾ بإتاحة الفرصة ليـ لمتعبير عف كجيات نظرىـ ،كطرح أفكارىـ،
كتشجيعيـ عمى بذؿ المزيد مف العطاء ،كالمساىمة في الحياة.
 -6يبث الحكار ركح الجماعة كالتعاكف ،كاأللفة ،كالمحبة ،كالتكافؿ ،كالبعد عف الفرقة،
كالنزاع ،كالخبلؼ ،كاألنانية ،كحب الذات لدل المتعمميف.
 -7يسيـ الحكار في اكتساب المتعمـ المفاىيـ حكؿ نفسو ،كحكؿ اآلخريف ،كحكؿ البيئة
المحيطة؛ شريطة أف تككف ليذه المفاىيـ قيمة كظيفية في حياة المتعمـ ،كفي غرس
األخبلؽ كالقيـ اإلنسانية األصيمة.
 -8الحكار مف أىـ شركط التكاصؿ بيف البشر؛ إذ مف خبللو يستطيع اإلنساف التعبير عف
أفكاره ،كميكلو ،كيمبي حاجاتو كرغباتو ،كىك كسيمة لنمك معارفو ،كزيادة خبراتو؛ مف خبلؿ
تحاكره كتكاصمو مع محيطو.
 -9يشجع الحكار عمى تنمية القدرة عمى االستماع كالتحدث ،كادارة النقاشات البناءة .مما يتيح
فرص أكسع لمتعمـ ،كيكفر الكقت كالجيد.
 -10يشجع المتعمـ عمى التعمـ الذاتي ،كالتفكير كالبحث ،كتنظيـ المعمكمات ،كعرضيا بصكرة
سميمة ،في ضكء المكقؼ الحكارم المطركح.
 -11يسيـ في تأقمـ كتكيؼ المتعمـ في بيئتو المحيطة.
 -12ينمي ميارات اإلبداع كاالبتكار؛ مف خبلؿ تناكؿ كطرح األفكار الجديدة في المكاقؼ
الحكارية كاالتصالية.
 -13تكثيؽ الصمة بيف عناصر العممية التربكية؛ بما ينعكس عمى إحداث التفاعؿ الصفي
اإليجابي.
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كترل الباحثة بأف المدرسة ىي المؤسسة االجتماعية األكثر أىمية في تنمية قيـ كميارات
الحكار لدل المتعمميف ،كما إف الحكار كالمناقشة تعتبر مف أفضؿ طرائؽ التدريس ،كذلؾ مف
خبلؿ تضميف المناىج الدراسية آلدابو ،ككسائؿ مف شأنيا الرقي بقدرات المتعمـ عمى التخاطب
مع اآلخريف ،كطرح أفكاره ،السيما كأف الحكار أصبح ضركرة ممحة في عالـ المعرفة ،لما يمعبو
الحكار مف دكر فاعؿ في تنمية القدرة عمى تكاصؿ المتعمـ كتفاعمو مع محيطو ،فالحكار حاجة
عممية كضركرة فكرية؛ لبلستفادة مف معطيات عالمنا المتقدـ ،كالمتعدد ،كالمتنكع.
كاستخداـ لغة الحكار داخؿ الحجرة الدراسية يساعد الطمبة عمى ابداء اآلراء كطرح
األفكار بحرية ،كيعزز لدييـ الثقة بالنفس ،كحب البحث كاالستطبلع ،كيخمؽ مناخ صفي مفعـ
بالحيكية ،كالتفاعمية.
أىداف الحوار:
لمحكار أىداؼ متعددة ،تناكليا التربكيكف كالمختصكف مف نكاحي مختمفة ،كمف أىـ
أىداؼ الحكار بشكؿ عاـ حسب ما ذكر (نكر:)21 – 20 :2012 ،
 -1الدعكة إلى الحؽ ،كبيانو ،كاقناع الناس بو.
 -2كشؼ الباطؿ ،كرد اإلدعاءات الفاسدة.
 -3التعميـ؛ كذلؾ مف خبلؿ حكار سؤاؿ كجكاب.
 -4تقريب كجيات النظر بيف المختمفيف.
أما أىداؼ الحكار في العممية التربكية ،فذكرىا (العطكم )23 :2012 ،بما يمي:
 -1الكصكؿ إلى الحقائؽ ،كتنمية المعارؼ.
 -2إصبلح األخطاء ،كاإلصبلح بيف المختمفيف.
 -3إظيار الحقائؽ ،كنشر األفكار ،كالقيـ كالتكجيات السميمة.
 -4تحسيف العبلقات اإلنسانية داخؿ المؤسسة التعميمية.
 -5إ ازلة الشبيات ،كالشائعات حكؿ مكضكع الحكار.
 -6تحقيؽ كتغميب المصالح العامة.
 -7فض االختبلفات ،كازالة الصراعات.
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 -8تدريب األجياؿ عمى االلتزاـ بآداب المناقشة ،كالمحاكرة في كافة المجاالت.
 -9بث ركح المسئكلية لدل المتعمميف.
 -10رفع مستكل التفاعؿ الصفي.
كتأسيسان لما سبؽ ترل الباحثة بأف تنمية ميارات الحكار لدل المتعمميف ،تنعكس عمى
أدائيـ الصفي كتفاعميـ ،كتنمي مبدأ العبلقات االجتماعية لدييـ ،كتكسبيـ قدرات عمى إدارة
النقاشات كالحكارات ،كىذا مف شأنو تقريب كجيات النظر ،كرفع مستكل المعرفة لدييـ ،كما أف
الحكار اليادئ البناء ينتيي إلى حمكؿ لممشكبلت ،كالمكاقؼ الحكارية ،كىك كسيمة مف كسائؿ إدارة
االختبلؼ بيف المتعمميف.
آداب الحوار:
لمحكار الجيد الفعاؿ آداب ،يجب االلتزاـ بيا ،تناكليا العديد مف الباحثيف مف أبرزىا
(العطكم:)25 :2012 ،
 -1الصدؽ في الطرح ،كتحرم الحقيقة.
 -2التزاـ المكضكعية في الحكار ،كعدـ الخركج عف مقصده.
 -3طرح األدلة ،كالتسمح بيا كبالمنطؽ السميـ.
 -4أف يككف المقصد مف الحكار ،إظيار الحؽ.
 -5اتساـ أطراؼ الحكار بالتكاضع.
 -6إعطاء الفرصة لآلخريف لمتعبير عف آراءىـ.
 -7االحتراـ المتبادؿ ،كخمؽ جك حكارم مناسب كىادئ.
 -8أف يعتمد الحكار عمى حقائؽ ثابتة ،كمعمكمات صحيحة.
كقاـ (المشكخي )92 – 73 :2009 ،بتناكؿ آداب الحكار كصنفيا إلى ما يمي:
 -1تييئة الظركؼ المناسبة لمحكار.
 -2البدء بنقاط االتفاؽ كالتدرج السميـ في النقاش.
 -3حسف االستماع ،كعدـ المقاطعة.
 -4إعطاء المكقؼ أك القضية الحكارية حقيا في النقاش.
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 -5االبتعاد عف اتياـ اآلخريف.
 -6إفساح المجاؿ لآلخريف.
 -7االلتزاـ بالمصطمحات الشرعية ،كاأللفاظ السميمة.
 -8ترتيب األفكار ،كحسف عرضيا.
مف خبلؿ العرض السابؽ ترل الباحثة بأف الحكار القائـ عمى اآلداب السميمة سيفضي
إلى حمكؿ ،كاتفاؽ عمى الرأم السميـ ،كنبلحظ مف عرض آداب الحكار في ىذا المحكر ،كآداب
االختبلؼ في المحكر السابؽ أنيا متقاربة إلى حد ما.
ميارات الحوار:
اختمؼ الباحثكف في تناكليـ لميارات الحكار ،فمنيـ مف ذىب إلى تصنيؼ ميارات
الحكار حسب المجاؿ الذم يدكر فيو الحكار ،كمنيـ مف صنفيا عمى أسس كمبادئ التربية
اإلسبلمية ،كقد تناكلت الباحثة ىذه التصنيفات بشيء مف التفصيؿ:
صنؼ (العطكم )26 :2012 ،ميارات الحكار إلى ثبلثة مجاالت أساسية كىي:
-

أوالً :ميارات متعمقة باإلعداد لمحوار :كتتضمف الميارات الفرعية التالية:

 .1إخبلص النية هلل تعالى.
 .2االتفاؽ عمى المسممات.
 .3تحرير محؿ الخبلؼ ،كتحديد المفاىيـ كالمصطمحات ذات العبلقة.
 .4كحدة المكضكع كتسمسؿ األفكار.
 .5ضركرة العمـ بالقضية المطركح لمنقاش.
 .6االنطبلؽ مف المتفؽ عميو ،كالتسامح مع المختمؼ فيو.
 .7التمسؾ بالدليؿ الناصع ،كالبرىاف الساطع.
 .8التزاـ طرؽ اإلقناع الصحيحة.
 .9تحديد آليات انطبلؽ ،كاختتاـ الحكار.
 .10تحديد مكضكع النقاش ،كما ليس مكضكع النقاش.
 ثانياً :ميارات أثناء الحوار :كتتضمف الميارات الفرعية التالية:45

 .1التزاـ القكؿ الحسف.
 .2التحمي بالصبر كالحمـ.
 .3التكاضع مع اآلخريف كحسف الخمؽ.
 .4خفض الصكت.
 .5الرجكع لمحؽ ،كاالعتراؼ بالخطأ.
 .6اإلقرار بحؽ اآلخريف في التعبير عف آرائيـ.
 .7االحتراـ المتبادؿ بيف أطراؼ الحكار.
 .8اليدكء كالميف في محاكرة المخالفيف.
 .9تجنب السخرية مف اآلخريف.
 .10االلتزاـ بالمكضكعات كالمكاقؼ ،كليس األشخاص.
 .11حسف الفيـ.
 .12البعد عف التعميـ.
 .13سبلـ الكبلـ ،كالمفظ.
 .14حسف االستماع كاالىتماـ بكبلـ األطراؼ األخرل لمحكار.
 .15البعد عف تجريح اآلخريف.
 .16إدارة الحكار بشكؿ يسكده اليدكء.
 ثالثاً :ميارات إنياء الحوار :كتتضمف الميارات الفرعية التالية: .1إنياء الحكار بأدب كلباقة.
 .2سبلمة المساف ،كسعة الصدر بعد انتياء الحكار.
 .3تمخيص المتحاكريف ألىـ النقاط التي تكصؿ إلييا الحكار.
بينما يرل (العبيد )118 – 111 :2010 ،عمى أف ميارات الحكار عبارة عف ستة
مجاالت أساسية كىي:
 .1مجاؿ ميارات اإلعداد لمحكار.
 .2مجاؿ ميارات تقديـ الحكار.
 .3مجاؿ الميارات المفظية كالمغكية لمحكار.
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 .4مجاؿ الميارات غير المفظية لمحكار "لغة الجسد ،كاإليماءات".
 .5مجاؿ ميارات التأثير كاإلقناع.
 .6مجاؿ ميارات إنياء الحكار.
فيما قدمت (الزىراني )43 - 39 :2011 ،تصنيفان آخر لميارات الحكار ،عمى النحك التالي:
 الجانب الفكري لمحوار :كيتضمف الميارات الفرعية التالية: .1االلتزاـ بالفكرة الرئيسة لمكضكع الحكار.
 .2عرض األفكار الفرعية في تسمسؿ كتتابع منطقي.
 .3ربط األفكار الفرعية بالفكرة الرئيسة.
 .4دعـ األفكار كاآلراء باألدلة كالبراىيف.
 الجانب المغوي لمحوار :كيتضمف الميارات الفرعية التالية: .1التنكيع في استخداـ األساليب المغكية المعبرة.
 .2استخداـ التراكيب المغكية الصحيحة.
 .3اختيار المفردات العربية الفصيحة لمتعبير عف األفكار.
 .4استخداـ أدكات الربط المناسبة لمربط بيف الجمؿ ،كالعبارات.
 .5استخداـ أساليب لغكية تكضيحية مناسبة لمستكل المحاكر.
 الجانب الصوتي لمحوار :كيتضمف الميارات الفرعية التالية: .1إخراج األصكات مف مخارجيا الصحيحة.
 .2التنكيع في طبقات الصكت بما يناسب المعنى المقصكد.
 .3ضبط إيقاع التحدث حسب المعنى المقصكد.
 .4استخداـ التنغيـ المناسب لممعنى.
 جانب لغة البدن "المغة غير المفظية" :كتتضمف الميارات الفرعية التالية: .1االتصاؿ البصرم مع المحاكر ،كعدـ االنشغاؿ عنو.
 .2تكظيؼ حركات اليديف لتكصيؿ المعنى المقصكد.
 .3استخداـ مبلمح الكجو لتعميؽ المعنى كتجسيده.
 .4تكظيؼ اإليماءات لدعـ المعنى المنطكؽ.
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 .5اختيار المظير كالجمسة المناسبة التي تكحي باحتراـ الطرؼ اآلخر كتقديره.
 الجانب الشخصي :كيتضمف الميارات الفرعية التالية: .1التحدث بشكؿ متصؿ ينبئ عف الجرأة كالثقة.
 .2التحكـ بمشاعر القمؽ كاالرتباؾ أثناء التحدث.
 .3إظيار االحتراـ لممحاكر كتقدير كجية نظره.
 .4التفاعؿ عند طرح األفكار كاآلراء الشخصية.
 .5التجرد أثناء الحكار ،كعدـ التأثر باألحكاـ كالمكاقؼ السابقة.
 .6اإلنصات الجيد لممحاكر ،كالتفاعؿ مع آرائو.
كعمى مستكل الدراسة الحالية فإف الباحثة اطمعت عمى العديد مف الدراسات السابقة،
كبعض األدبيات التربكية التي اىتمت بميارات الحكار ،كقامت بتحديد ثبلث ميارات رئيسة
لمحكار ،يجب أف يكتسبيا طالب الصؼ السادس ،كتتضمف ( )17ميارة فرعية ،كتـ اختيار ىذه
الميارات باإلفادة مف الميارات السابقة ،كآراء المحكميف ،كاستشارة ذكم االختصاص ،ككانت
عمى النحك التالي:
أوالً :ميارات تتعمق بالجانب الفكري لموضوع الحوار :كتتضمف الميارات الفرعية التالية:
 .1االلتزاـ بالفكرة الرئيسة لمكضكع الحكار.

 .2طرح أفكار فرعية مف األفكار الرئيسة لمحكار المطركح.
 .3دعـ األفكار المطركحة لمحكار باألدلة كالبراىيف.
 .4عرض األفكار بدقة كايجاز ال يخؿ بالمعنى.
 .5عرض األفكار متتابعة كفؽ تسمسؿ منطقي.
ثانياً :ميارات تتعمق بالقدرة التواصمية :كتتضمف الميارات الفرعية التالية:
 .6استخداـ ألفاظ الئقة تعبر عف المعنى المقصكد.
 .7التحدث بطبلقة كثقة دكف تمعثـ أك قمؽ.
 .8التحدث في جمؿ تامة المعنى.

 .9تنكع نبرات الصكت كفؽ مضمكف الحديث.

 .10تجنب البلزمات الصكتية كالكبلمية.
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 .11مراعاة حسف االستماع كاإلنصات.
 .12استخداـ اإلشارات كاإليماءات.

ثالثاً :ميارات تتعمق بآداب الحوار :كتتضمف الميارات الفرعية التالية:
 .13إظيار االىتماـ بحديث المشاركيف كعدـ االنشغاؿ عنيـ.
 .14الجمكس باعتداؿ بما يظير التجاكب مع اآلخريف.
 .15الحفاظ عمى البشاشة كانبساط الكجو أثناء الحكار.
 .16تجنب البلزمات الحركية أثناء الحكار.
 .17التكاصؿ بصريان بتكزيع النظرات عمى المشاركيف في الحكار.
معوقات الحوار:
يدكر الحكار بيف شخصيف أك عدة أشخاص ،بيدؼ الكصكؿ إلى نقاط اتفاؽ ،كانياء
الحكار بما يعكد بالنفع عمى جميع األطراؼ ،كلكف يحد مف فاعمية الحكار عدة معكقات عمى
المتحاكريف أخذىا بعيف االعتبار ،كمف أىـ معكقات الحكار ما يمي (العبيد– 120 :2010 ،
 ،)122ك(العطكم:)40 – 38 :2012 ،
 .1التعصب لمرأم كاإلصرار عميو.
 .2الغضب عف الحكار.
 .3عدـ االستماع الجيد آلراء اآلخريف.
 .4سكء المكاف ،كالزماف.
 .5المراء ،كعدـ تحرم الصدؽ في الطرح.
 .6عدـ االقتناع بالتعدد ،كاالختبلؼ.
 .7ضعؼ القكاسـ المشتركة ،كنقاط االتفاؽ بيف المتحاكريف.
 .8عدـ االلتزاـ باألسمكب الفعاؿ لمحكار.
كتضيؼ الباحثة مجمكعة مف المعكقات التي تحد مف فاعمية الحكار:
 .1ضعؼ ثقة المحاكر بنفسو.
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 .2الخكؼ مف طرح األسئمة ،كاألفكار.
 .3ضعؼ الميارات الحكارية في مجاالتيا المختمفة :الجانب الفكرم ،القدرة التكاصمية ،آداب
الحكار.
 .4سكء الظف باآلخريف.
 .5األسمكب التسمطي لدل أحد المتحاكريف.
 .6سكء القصد مف الحكار.
 .7األحكاـ كالعداكات المسبقة بيف المتحاكريف.
 .8ضعؼ اإللماـ المعرفي بمكضكع الحكار.
 .9الخجؿ ،كالخكؼ كالرىبة مف طرح األفكار.
كالجدير بالذكر أف الباحثة أخذت بعيف االعتبار ىذه المعكقات عند صياغة ،كتنفيذ
األنشطة اإلثرائية في ضكء أدب االختبلؼ.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 أوالً :الدراسات السابقة المتعمقة بالتربية المدنية.
 التعقيب عمى دراسات المحور األول.
 ثانياً :الدراسات السابقة المتعمقة بآداب االختالف.
 التعقيب عمى دراسات المحور الثاني.
 ثالثاً :الدراسات السابقة المتعمقة بميارات الحوار.
 التعقيب عمى دراسات المحور الثالث.
 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
المقدمة:
الفصػػؿ الثالػػث مػػف الد ارسػػة الحاليػػة ييػػتـ بعػػرض بعػػض الد ارسػػات السػػابقة ذات العبلقػػة،
حيث قامت الباحثة بتقسيـ الدراسات السابقة إلى ثبلثة محاكر أساسية ىي:
 .1المحور األول :الدراسات المتعمقة بالتربية المدنية.
 .2المحور الثاني :الدراسات المتعمقة بآداب االختالف.
 .3المحور الثالث :الدراسات المتعمقة بميارات الحوار.
حيػػث تػػـ عػػرض الد ارسػػات السػػابقة كفػػؽ تسمسػػؿ زمنػػي مػػف األقػػدـ إلػػى األحػػدث ،كػػذلؾ
سيتضػػمف الفصػػؿ الثالػػث تعقيػػب الباحثػػة عمػػى كػػؿ محػػكر عمػػى حػػدة ،ثػػـ تعقيػػب عػػاـ عمػػى كافػػة
الدراسات السابقة.
أوالً -الدراسات السابقة المتعمقة بالتربية المدنية:
 .1دراسة حسين (:)2007
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف دكر التربية المدنية الفمسطينية في التنشئة الديمقراطية في
صػػفكؼ مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي؛ التػػي يػػدرس فييػػا منيػػاج التربيػػة المدنيػػة الفمسػػطيني ،كلتحقيػػؽ
أىػػداؼ الد ارس ػػة اس ػػتخدـ الباحػػث الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي ،كاسػػتخدـ الباح ػػث ع ػػدة أدكات ك ػػاف
أىميا بطاقة تحميؿ محتكل كتب التربية المدنية مف الصؼ األكؿ األساسي حتى التاسع األساسي
طبقػػت عمػػى جميػػع كتػػب المدينػػة لممرحمػػة األساسػػية كعػػددىا ( )9كتػػب المقػػررة عمػػى الطمبػػة خػػبلؿ
العاـ الدراسي (.)2006 /2005
كخمصت الدراسة إلى أف الديمقراطية تـ تناكليا في مناىج التربية المدنية عمى أسػاس أنيػا مطمػب
مػػف مطالػػب العصػػر ،فكانػػت مفػػاىيـ الديمقراطيػػة قريبػػة مػػف الطركحػػات الغربيػػة دكف النظػػر إلػػى
الفكػػر العربػي اإلسػػبلمي ،كأف ىػػذه الطركحػػات كالتكجيػػات تخمػػؽ صػراعان فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني
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مع الديمقراطية نظ انر الختبلؼ المفاىيـ كالمنطمقات مع عادات كتقاليد كثقافة المجتمع الفمسطيني.
كأظيرت نتائج تحميؿ المحتكل بأف كتب التربية المدنية تحتكم ( )472مفيكمان تتنكع إلى :مفػاىيـ
أسرية ( ،)204مفاىيـ الديمقراطية ( ،)49مفاىيـ االنتخاب ( ،)26مفاىيـ الحػكار ( ،)32مفػاىيـ
المشػػاركة ( ،)133مفػػاىيـ التنشػػئة ( ،)8مفػػاىيـ التعدديػػة ( .)20كمػػا أشػػارت النتػػائج بػػأف التربيػػة
المدنية الفمسطينية ليا دكر ضعيؼ في التنشئة الديمقراطية لدل طمبة مرحمة التعميـ األساسػي فػي
محافظة نابمس.
 .2دراسة أبو سنينة (:)2008
ىدفت الدراسة الكشؼ عف أثر شكميف مػف أشػكاؿ الػتعمـ التعػاكني فػي التحصػيؿ المباشػر
كالمؤجؿ لطمبة الصؼ العاشر األساسي في مبحث التربية الكطنية كالمدنية ،كلتحقيؽ األىداؼ تـ
اسػػتخداـ المػػنيج التجريبػػي ،ككانػػت أداة الد ارسػػة عبػػارة عػػف اختبػػار مكػػكف مػػف ( )70فق ػرة ،طيبػػؽ
عمى عينة بمغت ( )514طالبان ،كطالبة ،منيـ ( )265طالبان ،ك( )249طالبة ،مكزعيف عمى ()6
شػػعب لمػػذككر ،كمثميػػا لئلنػػاث ،تػػـ تقسػػيميـ إلػػى أربػػع شػػعب تجريبيػػة ،كشػػعبتيف ضػػابطتيف ،درس
أف ػراد المجمكعػػة التجريبيػػة األكلػػى بػػالتعمـ التعػػاكني القػػائـ عمػػى مجمكعػػات الخب ػراء ،كدرس أف ػراد
المجمكعػػة التجريبيػػة الثانيػػة بػػالتعمـ التعػػاكني العػػادم ،كدرس أف ػراد المجمكعػػة الضػػابطة بػػالطرؽ
العادية.
أظيػػرت النتػػائج أف ىنػػاؾ فركق ػان ذات داللػػة إحصػػائية فػػي التحصػػيؿ المباشػػر كالمؤجػػؿ بػػيف طمبػػة
مجمكعات الدراسة لصالح طمبة المجمكعة التجريبية األكلى ،ثـ لصالح طمبة المجمكعػة التجريبيػة
الثانية ،مكازنة بالطرؽ التقميديػة ،كتبػيف كجػكد فػركؽ لصػالح اإلنػاث ،كلػـ تظيػر فػركؽ دالػة تعػزل
لتفاعؿ طريقة التعمـ كجنس الطمبة معان.
 .3دراسة العدوان والزيادات (:)2009
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف درجػػة تمثيػػؿ األسػػس الفمسػػفية لممني ػاج فػػي كتػػب التربيػػة
الكطنيػػة كالمدنيػػة فػػي المرحمػػة األساسػػية العميػػا فػػي األردف ،كلتحقيػػؽ األىػػداؼ تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج
الكصفي ،ككانت األداة األساسية عبارة عف قائمة بمعايير األسس الفمسفية لممنياج ككانت القائمة
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بصػػكرتيا النيائيػػة ( )27معيػػا انر ،طبقػػت عمػػى منيػػاج التربيػػة الكطنيػػة كالمدنيػػة لمصػػفكؼ الثػػامف،
كالتاسع ،كالعاشر.
كأسػػفرت الد ارسػػة عػػف عػػدة نتػػائج كػػاف أىميػػا أف كتػػب التربيػػة الكطنيػػة تتضػػمف ( )1106تك ػ ار انر
لؤلسػػس الفمسػػفية ،كتبػػيف أف تكزيػػع األسػػس الفمسػػفية فػػي كتػػب التربيػػة الكطنيػػة كالمدنيػػة لػػـ تخضػػع
لنظػػاـ متتػػابع كمتسمسػػؿ ،كأف ىنػػاؾ نقص ػان فػػي تمثيػػؿ معػػايير األسػػس الفمسػػفية فػػي كتػػاب الصػػؼ
التاسع األساسي.
 .4دراسة الخطيب (:)2010
ىػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى دكر التربيػػة المدني ػػة ف ػػي تنمي ػػة مركنػػة األن ػػا ف ػػي الشخص ػػية
الفمسطينية مف خػبلؿ تحميػؿ محتػكل مقػررات التربيػة المدنيػة لمرحمػة التعمػيـ األساسػي مػف الصػؼ
األكؿ حتى الصؼ التاسع ،كالتعرؼ إلى دكر التربية المدنية في تنمية مركنػة األنػا فػي الشخصػية
مف خبلؿ تطبيؽ مقياس مركنة األنا عمى طمبة الصؼ التاسع األساسي ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة
تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت أداة الد ارسػة عبػارة عػف مقيػاس مركنػة األنػا ،طبقػت
عمى عينة بمغت ( )325طالبان ،كطالبة مف جميع محافظات قطاع غزة.
كلق ػػد تكص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف مق ػػررات التربي ػػة المدني ػػة تتض ػػمف مف ػػاىيـ التربي ػػة األساس ػػية كى ػػي
(الديمقراطية ،المكاطنة ،حقكؽ اإلنساف) مف خبلؿ المفاىيـ كاألنشطة التي كانػت مناسػبة لممرحمػة
العمريػػة كالمسػػتكل التعميمػػي لكػػؿ صػػؼ فػػي مرحمتػػي التعمػػيـ األساسػػي الػػدنيا كالعميػػا مػػف الصػػؼ
األكؿ االبتدائي حتػى الصػؼ التاسػع اإلعػدادم حيػث تبػيف أف طمبػة الصػؼ التاسػع األساسػي مػف
الذككر كاإلناث مف مختمؼ مناطؽ قطاع غزة كعينة لمدراسة يتمتعكف بمركنة كافية في الشخصية
كالتػػي كػػانكا قػػد اكتسػػبكىا فػػي سػػنكات تعمػػيميـ السػػابقة بمػػا يتناسػػب كطبيعػػة نمػػكىـ ،كىػػذا مػػا يشػػير
إلى أف تأسيس الحياة في المجتمع المػدني الفمسػطيني تػزرع فػي أبنائػو منػذ سػنكات عمػرىـ األكلػى
خاص ػػة ف ػػي الم ػػدارس م ػػا ل ػػو دكر رئيس ػػي ف ػػي اكتس ػػاب كممارس ػػة مف ػػاىيـ كمب ػػادئ كق ػػيـ كأنش ػػطة
ن
كسمككيات التربية المدنية المتمثمة في الديمقراطية ،كالمكاطنة ،كحقكؽ كاإلنساف.

54

 .5دراسة درويش (:)2010
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تقصػػي مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ انخفػػاض بالفعػػؿ فػػي مسػػتكل القػػيـ المدنيػػة
لدل الطفؿ الفمسطيني في مدارس محافظة غزة ،ككذلؾ تقصػي مسػتكل ىػذا االنخفػاض ،كالكشػؼ
عػػف مػػدل نجػػاح منيػػاج التربيػػة المدنيػػة فػػي خمػػؽ ثقافػػة مدنيػػة فمسػػطينية ،كلتحقيػػؽ األىػػداؼ تػػـ
استخداـ المنيج الكصفي ،ككانت أدكات الدراسة عبارة عف استبانة ،كمقابمة محكمػة ،طبقػت عمػى
عينة تتككف مف ( )62معممان ،كمعممػة مػف مدرسػي المػادة بغػزة ،ك( )12مشػرفان ،كسػتة مػف أسػاتذة
الجامعات في نفس المجاؿ.
فػ ػأظيرت النت ػػائج أف معظ ػػـ الق ػػيـ المدني ػػة الت ػػي كردت ف ػػي االس ػػتبياف المكج ػػو لممعمم ػػيف ش ػػيدت
انخفاضان بالسنكات الخمس األخيرة مف كجية نظرىـ ،عمى سبيؿ المثػاؿ ،أظيػرت النتػائج أف قػيـ:
التعدديػػة ،كقبػػكؿ اآلخػػر ،كالتسػػامح ،كالمسػػئكلية ،تعػػاني انخفاض ػان قػػد يصػػؿ إلػػى ( )%29مقارنػػة
بالسابؽ (قبػؿ خمػس سػنكات) ،كػذلؾ أظيػرت النتػائج أف منيػاج التربيػة المدنيػة ،كمػا تضػمنتو مػف
قػػيـ" ،لػػـ تمعػػب دك انر فػػاعبلن" فػػي تعزيػػز التعدديػػة ،كتقميػػؿ حػػدة االنقسػػاـ الفمسػػطيني فػػي المجتمػػع
المدني الفمسطيني ،كقدرت نسبة نجاح المنياج في تحقيؽ ثقافة مدنية بأنيػا ال تزيػد عػف ()%35
فقط .كما أظيرت النتائج مػا يقػارب مػف ( )%38مػف أفػراد العينػة ،كرغػـ قنػاعتيـ بػأف المنيػاج لػـ
يمع ػػب دك انر ف ػػاعبلن ف ػػي تعزي ػػز ثقاف ػػة المجتم ػػع الم ػػدني ،إال أني ػػـ ي ػػركف أف ى ػػذا الفش ػػؿ ف ػػي تحقي ػػؽ
األىػػداؼ المرجػػكة ،ال تتحمػػؿ مسػػئكليتو المنػػاىج كحػػدىا ،كلكػػف الحالػػة العامػػة لممجتمػػع الفمسػػطيني
ساىمت بشكؿ أك بآخر في الفشؿ النسبي لتحقيؽ أىداؼ التربية المدنية المنشكدة.
كعميػػو يعتقػػد معظػػـ أفػراد العينػػة أف منظكمػػة القػػيـ المتضػػمنة فػػي كتػػب التربيػػة المدنيػػة تحتػػاج إلػػى
مراجعة جادة مف أجؿ التطكير الشامؿ لتحسيف فاعميتيػا فػي نشػر ثقافػة مدنيػة فمسػطينية ،كلتعػزز
قيـ التعددية ،كقبكؿ اآلخر ،كالمشاركة.
 .6دراسة بني فارس (:)2011
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدل تضميف قيـ حقكؽ اإلنساف في كتب التربية الكطنية
كالمدنية لممرحمة األساسية في األردف ،مػف خػبلؿ تحميػؿ محتكاىػا ،كلتحقيػؽ األىػداؼ تػـ اسػتخداـ
المنيج الكصػفي التحميمػي ،ككانػت األداة األساسػية عبػارة عػف قائمػة تضػمنت ( )30قيمػة مػف قػيـ
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حقػػكؽ اإلنسػػاف ،مكزعػػة عمػػى خمسػػة مجػػاالت كىػػي :مجػػاؿ حقػػكؽ اإلنسػػاف المدنيػػة ( ،)8مجػػاؿ
حق ػػكؽ اإلنس ػػاف االجتماعي ػػة ( ،)6مج ػػاؿ حق ػػكؽ اإلنس ػػاف السياس ػػية ( ،)6مج ػػاؿ حق ػػكؽ اإلنس ػػاف
الثقافيػػة ( ،)5كمجػػاؿ حق ػػكؽ اإلنسػػاف االقتصػػادية ( ،)5كق ػػاـ الباحػػث بتضػػميف القائم ػػة التػػي ت ػػـ
التكصػػؿ إلييػػا ف ػػي صػػكرتيا النيائي ػػة فػػي اس ػػتمارة ،كذلػػؾ ألغػػراض تحميػػؿ كت ػػب التربيػػة الكطني ػػة
كالمدنية لمصفكؼ الثاني ،كالتاسع ،كالعاشر ،حيث اعتبر ىذه القيـ فئات التحميؿ.
كتكصمت الدراسة إلى أكثر قػيـ حقػكؽ اإلنسػاف مرتبػة ىػي مجػاؿ حقػكؽ اإلنسػاف الثقافيػة ،كمجػاؿ
حقكؽ اإلنساف االقتصادية ،كمجػاؿ الحقػكؽ المدنيػة ،كمجػاؿ الحقػكؽ االجتماعيػة ،كأخيػ انر الحقػكؽ
السياسية.
 .7دراسة مرتجى والرنتيسي (:)2011
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى إعػػداد قائمػػة بقػػيـ المكاطنػػة المناسػػبة لمنيػػاج التربيػػة المدنيػػة لمصػػفكؼ
السػػابع ،كالثػػامف ،كالتاسػػع األساسػػي فػػي ضػػكء الخصكصػػية الفمسػػطينية ،كتحديػػد مػػدل ت ػكافر قػػيـ
المكاطنة بمحتكل تمؾ المناىج ،كلتحقيؽ األىداؼ استخدـ الباحثػاف المػنيج الكصػفي ،ككانػت أداة
الد ارسػػة عبػػارة عػػف قائمػػة تتضػػمف ( )12قيمػػة مػػف قػػيـ المكاطنػػة الكاجػػب تضػػمنيا بمنيػػاج التربيػػة
المدنية.
كتكصمت الدراسة إلى تػدني م ارعػاة محتػكل منػاىج التربيػة المدنيػة لمصػؼ السػابع كالثػامف كالتاسػع
لقػيـ المكاطنػة كعػدـ التػكازف فػي تكزيعيػا حيػث كانػت حقػكؽ اإلنسػاف كالقػيـ السياسػية كالمسػؤكلية
االجتماعية أعمى القيـ ،بينما كاف الكعي البيئي كالكحدة الكطنية كاالنفتاح عمى الثقافات األخػرل
أقؿ القيـ تضمنان عمى الرغـ مف أىميتيا.
 .8دراسة خضر (:)2012
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تحديػػد أىػػـ مشػػرعات الػػتعمـ الخػػدمي الكاجػػب تكفرىػػا فػػي كتػػب التربيػػة
الكطنيػػة كالمدنيػػة فػػي المرحمػػة األساسػػية العميػػا فػػي الصػػفكؼ الثػػامف ،كالتاسػػع ،كالعاشػػر ،كلتحقيػػؽ
األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصػفي التحميمػي ،ككانػت األداة األساسػية عبػارة عػف قائمػة مشػاريع
الػػتعمـ الخػػدمي الكاجػػب تكافرىػػا فػػي كتػػب التربيػػة الكطنيػػة كالمدنيػػة فػػي المرحمػػة األساسػػية العميػػا،
كبمغت في صكرتيا النيائية ( )27مشركعان.
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فػػأظيرت النتػػائج أف الكتػػب الثبلثػػة ال تتضػػمف سػػكل ( )7مشػػركعات فقػػط لمػػتعمـ الخػػدمي ،كتبػػيف
عدـ كجكد اختبلؼ في تكزيع ىذه المشركعات السبعة في ىذه الكتب الثبلثة.
 .9دراسة العجرمي (:)2012
ىػػدفت الد ارسػػة إل ػػى تحديػػد القػػيـ المتض ػػمنة فػػي كتػػب التربي ػػة اإلسػػبلمية ،ككتػػب التربي ػػة
االجتماعيػػة (التربيػػة الكطنيػػة ،كالتربيػػة المدنيػػة) ،ككتػػب حقػػكؽ اإلنسػػاف لمصػػؼ ال اربػػع األساسػػي
بفمس ػػطيف ،كم ػػا ى ػػدفت إل ػػى معرف ػػة م ػػدل مبلءم ػػة الق ػػيـ المتض ػػمنة ف ػػي كت ػػب التربي ػػة اإلس ػػبلمية،
كاالجتماعيػػة ،كحقػػكؽ اإلنسػػاف لطمبػػة الصػػؼ ال اربػػع األساسػػي بفمسػػطيف ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة
استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،باالعتماد عمى أسمكب تحميؿ المحتكل ،ككانت عينة
الد ارسػػة تتكػػكف مػػف كتػػب التربيػػة اإلسػػبلمية ،ككتػػب التربيػػة االجتماعيػػة كالتػي تضػػـ (كتػػب التربيػػة
الكطنية ،كتب التربية المدنية) ،ككتب حقكؽ اإلنساف المقررة عمػى طمبػة الصػؼ ال اربػع األساسػي،
كاعتمدت الدراسة عمى عدة أدكات أىميا قائمة بأبعاد القيـ ،كأداة لتحميؿ المحتكل.
كخمصت الدراسة إلى أف ترتيب القيـ فػي كتػب التربيػة اإلسػبلمية جػاءت عمػى النحػك التػالي :القػيـ
الدينيػػة ،القػػيـ األخبلقيػػة ،القػػيـ االجتماعيػػة ،القػػيـ الجماليػػة ،القػػيـ السياسػػية كالكطنيػػة ،كأخيػ انر القػػيـ
العممية.
بينما جاء ترتيب القيـ في كتب التربية الكطنية عمى النحك التػالي :القػيـ السياسػية كالكطنيػة ،القػيـ
االجتماعية ،القيـ الدينية ،القيـ العممية ،القيـ الجمالية ،كجاء بالمرتبة األخيرة القيـ األخبلقية.
كجاء ترتيب القيـ في كتػب التربيػة المدنيػة عمػى النحػك التػالي :القػيـ االجتماعيػة ،القػيـ األخبلقيػة،
القيـ الدينية ،القيـ العممية ،القيـ الجمالية ،كأخي انر جاءت القيـ السياسية كالكطنية.
أما نتائج تحميؿ محتكل كتب حقكؽ اإلنساف فأشارت إلى أف ترتيب القيـ جاء عمى النحػك التػالي:
قػػيـ الحريػػة ،قػػيـ الك ارمػػة ،قػػيـ الحيػػاة ،قػػيـ التسػػامح ،قػػيـ العدالػػة ،قػػيـ المسػػاكاة ،قػػيـ الممكيػػة ،كجػػاء
بالمرتبة األخيرة قيـ المكاطنة كالمشاركة.
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 .10دراسة شقورة (:)2015
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعػ ّػرؼ أثػػر إث ػراء محتػػكل كتػػاب التربيػػة المدنيػػة فػػي تنميػػة قػػيـ الح ػكار

لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي،
كالمنيج التجريبي ،ككانت أدكات الدراسة عبارة عف قائمة بقػيـ الحػكار الكاجػب تضػمنيا فػي كتػاب
التربية المدنية لطمبة الصؼ الرابع األساسي ،كبطاقة تحميؿ محتكل الكتاب ،كمادة إثرائية لمحتكل

كت ػػاب التربي ػػة المدني ػػة ،كاختب ػػار ق ػػيـ الحػ ػكار ،ككان ػػت عين ػػة الد ارس ػػة عب ػػارة ع ػػف ( )81طالبػ ػان ،ت ػػـ
اختيارىـ مف مدرسة مصطفى حافظ اإلبتدائية التابعة لككالة الغكث الدكلية بمحافظة خاف يكنس،
كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف األكلى تتككف مف ( )41طالبان مجمكعة تجريبيػة ،كالثانيػة تتكػكف مػف
( )40طالبان مجمكعة ضابطة.
كتكصمت الدراسة إلى أف كتاب التربية المدنية لمصؼ الرابع يجب أف يتضمف ( )22قيمة مف قيـ
الحكار ،كتبيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات الطمبة في التطبيؽ البعدم
لصػػالح طمبػػة المجمكعػػة التجريبيػػة ،كتبػػيف أف المػػادة اإلثرائيػػة لػػو أثػػر داؿ إحصػػائيان فػػي تنميػػة قػػيـ
الحكار لدل الطمبة.
التعقيب عمى دراسات المحور األول:
 تباينت دراسات المحكر األكؿ مف حيث األىداؼ التي تتناكليا ،حيػث اىتمػت بعػض ىػذهالد ارسػػات بالكشػػؼ عػػف أثػػر الػػتعمـ التعػػاكني فػػي التحصػػيؿ المباشػػر كالمؤجػػؿ فػػي مبحػػث
التربية الكطنية كالمدنية (أبك سنينة ،)2008 ،بينما تناكلت دراسات أخرل تحميػؿ محتػكل
من ػػاىج ككت ػػب التربي ػػة المدني ػػة مث ػػؿ د ارس ػػة (الع ػػدكاف كالزي ػػادات ،)2009 ،كك ػػذلؾ (بن ػػي
فارس ،)2011 ،كما تناكلت دراسات أخرل دكر التربية المدنية في مركنة األنا ،كتشػكيؿ
الشخصية مثؿ دراسة (الخطيب.)2010 ،
 أظيرت بعض الدراسات بأف منياج التربية المدنيػة الفمسػطيني يعػاني مػف بعػض القصػكرخاصػػة فػػي تػػأثيره بالتنشػػئة الديمقراطيػػة ،كضػػعؼ فػػي تضػػمنو لػػبعض القػػيـ كمنيػػا الح ػكار
(حسيف.)2007 ،
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 أظيػػرت بعػػض الد ارسػػات أث ػ انر السػػتراتيجية الػػتعمـ التعػػاكني فػػي التحصػػيؿ المباشػػر لمطمبػػةفي مبحث التربية المدنية (أبك سنينة.)2008 ،
 أكػػدت بعػػض الد ارسػػات عمػػى أىميػػة تضػػميف األسػػس الفمسػػفية لممنيػػاج فػػي كتػػب التربيػػةالكطنيػة كالمدنيػػة ،حيػػث أسػػفرت نتػػائج د ارسػة (العػػدكاف كالزيػػادات )2009 ،إلػػى أف ىنػػاؾ
نقصان في تمثيؿ معايير األسس الفمسفية لممنياج في كتاب التربية المدنية.
 أكػ ػػدت بعػ ػػض الد ارسػ ػػات عمػ ػػى أىميػ ػػة التربيػ ػػة المدنيػ ػػة كدكرىػ ػػا فػ ػػي تشػ ػػكيؿ الشخصػ ػػية،كتض ػػمنيا العدي ػػد م ػػف المف ػػاىيـ األساس ػػية لمتربي ػػة المدني ػػة كى ػػي (الديمقراطي ػػة ،المكاطن ػػة،
حقكؽ اإلنساف) ،كأف ىذه المفاىيـ عززت مركنة األنا لدل الطمبة (الخطيب.)2010 ،
 أك ػػدت نت ػػائج بع ػػض الد ارس ػػات عم ػػى أف ىن ػػاؾ انخف ػػاض ف ػػي مس ػػتكل الق ػػيـ ل ػػدل الطف ػػؿالفمس ػ ػػطيني خاص ػ ػػة ق ػ ػػيـ (التعددي ػ ػػة ،كقب ػ ػػكؿ اآلخ ػ ػػر ،كالتس ػ ػػامح ،كالمس ػ ػػئكلية) ،كأف ى ػ ػػذا
االنخفاض قد يرجع إلى مقػررات التربيػة المدنيػة التػي يدرسػيا (دركيػش ،)2010 ،ككػذلؾ
تػػدني مسػػتكل حق ػػكؽ اإلنسػػاف ،كق ػػيـ المكاطنػػة فػػي كت ػػب التربيػػة الكطني ػػة كالمدنيػػة (بن ػػي
فارس ،)2011 ،كدراسة (مرتجى كالرنتيسػي ،)2011 ،كفػي نفػس السػياؽ ىنػاؾ د ارسػات
أكػػدت عمػػى ضػػعؼ قػػيـ الحػكار التػػي يتضػػمنيا منيػػاج التربيػػة المدنيػػة (حسػػيف،)2007 ،
(العجرمي.)2012 ،
 كأشارت دراسة (شقكرة )2015 ،إلى أف ىناؾ أث انر إلثراء محتكل التربية المدنية في تنميػةقػػيـ الحػ ػكار ،كالج ػػدير بالػػذكر أف (ش ػػقكرة )2015 ،قام ػػت بػػإثراء محت ػػكل التربي ػػة المدني ػػة
لطمبة الصؼ الرابع ببعض قيـ الحكار.
 كتتفؽ الدراسة الحالية مع د ارسػات المحػكر األكؿ فػي أنيػا تخػتص بالتربيػة المدنيػة ،لكنيػاتختمؼ عنيػا فػي أف معظػـ د ارسػات المحػكر األكؿ حاكلػت تقيػيـ مقػررات التربيػة المدنيػة،
إال أف الد ارسػػة الحاليػػة تعتمػػد عمػػى إث ػراء مػػنيج التربيػػة المدنيػػة فػػي ضػػكء أدب االخػػتبلؼ
خاصػػة كأف ىنػػاؾ د ارسػػات أكػػدت عمػػى انخفػػاض مسػػتكل بعػػض القػػيـ فػػي مقػػررات التربيػػة
المدنية مثؿ دراسة (دركيش )2010 ،حيػث أكػدت عمػى انخفػاض مسػتكل قػيـ (التعدديػة،
كقبكؿ اآلخر ،كالتسامح ،كالمسئكلية) ،كلعؿ ىذا مف أىـ أسباب اختيار الباحثػة لمكضػكع
إثراء محتكل التربية المدنية.
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 كاستفادت الباحثة مػف الد ارسػات السػابقة فػي إثػراء اإلطػار النظػرم ،كاعػداد أدكات الد ارسػةالحاليػة ،إضػػافة إلػػى التعػػرؼ عمػػى بعػػض نقػػاط القػػكة كجكانػػب القصػػكر فػػي منػػاىج التربيػػة
المدنية عمى المستكل العربي ،كالمحمي.
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ثانياً -الدراسات السابقة المتعمقة بآداب االختالف:
 .1دراسة محمود (:)2008
ىدفت الدراسة إلى معرفة آراء أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية في أىمية تنكع كتعدد
اآلراء ،مع تأصيؿ ذلؾ مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية ،كتكضيح دكر المؤسسات التربكية في
تنشئة المسمـ المعاصر عمى إتاحة الفرصة لآلخريف في التعبير عف آرائيـ كمناقشتيـ فييا،
كابراز اآلداب التي يأمر بيا اإلسبلـ في احتراـ أصحاب كجيات النظر المختمفة ،كعدـ تحقيرىـ
أك سبيـ ،أك التقميؿ مف شأنيـ ،كقاـ الباحث باتباع المنيج الكصفي في الدراسة ،ككانت أىـ
األدكات عبارة عف مقاببلت شخصية الستطبلع آراء أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية،
إضافة إلى مراجعة األدبيات التربكية السابقة
كأىـ النتائج التي اشتممت عمييا الدراسة أف االختبلؼ في الرأم كالتنكع إذا كاف ممتزمان بالضكابط
الخمقية يسيـ في اإلحساس بالقضايا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لممجتمع اإلسبلمي ،كأف
تنكع اآلراء كاختبلفيا يساعد عمى طرح البدائؿ كحمكؿ متعددة لممشكبلت ،كأف اختبلؼ اآلراء
كاالجتيادات يسيـ في إثراء الحياة الفكرية بما يتضمنو تنكع في األفكار كاالتجاىات ،كتبيف أف
اليدؼ مف االختبلؼ في اآلراء تحقيؽ مصمحة المجتمع المسمـ كتحقيؽ النفع العاـ ،مع االلتزاـ
بعدـ مخالفة العقيدة كالتشريعات اإلسبلمية.
 .2دراسة المحيا (:)2008
ىدفت الدراسة إلى الكقكؼ عمى اآليات القرآنية التي تناكلت كممة االختبلؼ ،حيث
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة ،ككانت أداة الدراسة عبارة عف بطاقة
لعرض كتفسير كتحميؿ آيات القرآف التي تناكلت كممة االختبلؼ ،طبقت عمى جميع اآليات
القرآنية التي تناكلت كممة االختبلؼ ،كالتي بمغ عدده ( )10آيات ،ككانت أىـ نتائج الدراسة
تشير إلى أف لفظ االختبلؼ ذكر في القرآف الكريـ بعدة مفردات كمعاني كثيرة .أف بداية
االختبلؼ كاف في عيد آدـ عميو السبلـ -كمف بعده مف األنبياء حتى كصؿ إلى عصر النبي
محمد –صمى اهلل عميو كسمـ -كعصر الصحابة بشقيو المذمكـ كالمحمكد.
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كتبيف أف ما حدث مف الخبلؼ كاالختبلؼ كالشقاؽ كالمجادلة في الدنيا بيف األقكاـ كاألمـ مع
أنبيائيـ كفيما حدث بينيـ البعض سيككف الفصؿ فيو يكـ القيامة كالحكـ فيو هلل الكاحد القيار
القادر عمى كؿ شيء الذم يعمـ السر كأخفى.
 .3دراسة أبو عودة (:)2009
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل ممارسة طمبة الدراسات العميا ألدب االختبلؼ في
اإلسبلـ مف كجية نظر أساتذتيـ في الجامعات الفمسطينية كالكشؼ عف الفركؽ في آراء أعضاء
ىيئات التدريس حسب بعض المتغيرات الشخصية ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة؛ استخدـ الباحث
المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت أداة الدراسة األساسية عبارة عف استبانة طبقت عمى عينة
بمغت ( )150عضك ىيئة تدريس في الجامعة اإلسبلمية ،كجامعة األزىر ،كجامعة األقصى.
ككشفت نتائج الدراسة أف درجة ممارسة طمبة الدراسات العميا ألدب االختبلؼ في اإلسبلـ بمغ ما
نسبتو ( ،)% 85.30كتبيف أنو ال تكجد فركؽ تعزل لمتغير التخصص ،كال فركؽ تعزل لممؤسسة
التعميمية ،كال فركؽ تعزل لمتغير الدرجة العممية.
 .4دراسة (ماك وآخرون) :Mack, et. all, 2010
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف دكر الجامعة في تعزيز قيـ التعددية ،كلتحقيؽ أىداؼ
الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي ،ككانت أداة الدراسة عبارة عف استبانة ،طبقت االستبانة
عمى ( )214طالب ،كطالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف جامعة كيب تاكف في جنكب
أفريقيا.
دكر ميمان في تعزيز قيـ التعددية لدل طمبتيا،
كأسفرت الدراسة عف عدة نتائج أىميا أف لمجامعة ان
كبنسبة بمغت ( ،)%74.56كما أكدت النتائج أف دكر المقررات الدراسية جاء بالمرتبة األكلى
السيما كأنيا تحتكم عمى مكضكعات تعزيز التعددية كاالختبلؼ في الرأم ،يمييا دكر األنشطة
الطبلبية حيث إنيا تشجع عمى التنافس كالتعددية ،كجاء دكر أعضاء ىيئة التدريس ثالثان ،فيما
حؿ دكر إدارة الجامعة بالمرتبة الرابعة كاألخيرة ،كما تبيف أنو ال فركؽ في تقديرات الطمبة تعزل
لمتغير الجنس ،فيما ظيرت فركؽ تعزل لمتغير المستكل الدراسي ،لصالح المستكل الرابع كعمى
حساب المستكل الثاني.
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 .5دراسة أبو جزر (:)2012
ىدفت الدراسة إلى تحديد آداب االختبلؼ البلزـ تكافرىا في محتكل التربية اإلسبلمية
لممرحمة الثانكية في ضكء الفكر اإلسبلمي ،كلتحقيؽ األىداؼ استخدمت الباحثة المنيج
الكصفي ،ككانت عينة الدراسة عبارة عف ( )440طالبان ،كطالبة تـ اختيارىـ عشكائيان ،كتـ إعداد
قائمة بآداب االختبلؼ الكاجب أف يتضمنيا محتكل التربية اإلسبلمية ،كمف أىـ النتائج التي تـ
التكصؿ إلييا ،أف القائمة النيائية آلداب االختبلؼ تككنت مف أربعة مجاالت أساسية كىي:
المجاؿ العممي كالعممي ،المجاؿ األخبلقي ،المجاؿ االجتماعي ،المجاؿ النفسي.
كحظي محتكل كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الثاني عشر عمى نسب أعمى مف محتكل كتاب
التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادم عشر في تضمف آداب االختبلؼ ،فيما احتمت آداب االختبلؼ
االجتماعية المرتبة األكلى.
 .6دراسة الشموي (:)2013
ىدفت الدراسة إلى بياف اإلطار المفيكمي لبلختبلؼ كعرض نماذج االختبلؼ في
اإلسبلـ ،كاستعراض التجاكزات التي يمارسيا المختمفكف ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ
المنيج الكصفي ،ككانت أدكات الدراسة عبارة عف بطاقة لعرض كتحميؿ بعض نماذج اختبلؼ
في الرأم ،حيث شممت البطاقة عمى جانبيف األكؿ لعرض كتحميؿ االختبلؼ ،كالثاني لعرض
التجاكزات في الرأم بيف المختمفيف ،حيث قاـ الباحث بعرض كتحميؿ ( )12نمكذجان مف نماذج
االختبلؼ ،إضافة إلى بناء تصكر مقترح لئلطار المفيكمي لبلختبلؼ.
كتكصمت الدراسة إلى أف اختبلؼ الرأم في اإلسبلـ يكفؿ لكبل المختمفيف شأنو كمكانتو ،دكف أم
تجاكز ،قكالن ،كفعبلن ،كلـ يكف االختبلؼ في الرأم سببان لمفرقة ،كالتشرذـ ،كتبيف أنو مف الممكف
ضبط االختبلؼ في الرأم ال منعو ،بضكابط شرعية كمية كتفصيمية مف شأنيا الحد مف
التجاكزات .كفي نياية الدراسة قدـ الباحث رؤية كتصكر مقترح لضكابط االختبلؼ ،كطرؽ الحد
مف التجاكزات التي تظير بيف المختمفيف .كأكد مف خبلؿ التصكر عمى أىمية اإلعبلـ ككسائمو
المختمفة في الحد مف التجاكزات كتقارب كجيات النظر بيف المختمفيف.
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التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:
 يتضح مف خبلؿ عرض دراسات ىذا المحكر أف ىناؾ نقص في الدراسات التي تناكلتأدب االختبلؼ ،ككانت معظـ الدراسات السابقة ذات العبلقة تيدؼ إلى الربط بيف آداب
االختبلؼ كالتربية اإلسبلمية كاىتماميا بآداب االختبلؼ.
 حيث ىدفت دراسة (محمكد )2008 ،إلى الكشؼ عف دكر المؤسسة التربكية في تنشئةالمسمـ عمى آداب كأخبلؽ االختبلؼ ،بينما ىدفت دراسة (المحيا )2008 ،إلى تحديد
مفاىيـ كمعاني كممة االختبلؼ الكاردة في القرآف الكريـ ،كىدفت دراسة (أبك عكدة،
 )2009إلى تحديد مدل ممارسة طمبة الدراسات العميا آلداب االختبلؼ ،بينما ىدفت
دراسة (أبك جزر )2012 ،إلى الكشؼ عف مدل تضمف كتاب التربية اإلسبلمية آلداب
االختبلؼ كمدل اكتساب الطمبة ليا ،فيما استيدفت دراسة (الشمكم )2013 ،إلى
الكشؼ عف االختبلؼ في الرأم كضكابطو حسب نظرة الشريعة اإلسبلمية .أما دراسة
( )Mack et. al, 2010فيدفت لمكشؼ عف دكر الجامعة في تعزيز قيـ التعددية لدل
الطمبة.
 أظيرت نتائج معظـ الدراسات السابقة بأف ىناؾ ضعفان في تناكؿ المقررات الدراسيةآلداب االختبلؼ ،كما أكدت دراسات أخرل عمى أف الشريعة اإلسبلمية تيتـ بآداب
االختبلؼ كما أف لبلختبلؼ ضكابط كمعايير شرعية يجب إتباعيا.
 فيما أكدت بعض الدراسات عمى أف لمجامعة دكر ىاـ في تعزيز التعددية بيف الطمبة(.)Mack, et. al, 2010
 كأكدت بعض الدراسات عمى أىمية كسائؿ اإلعبلـ في عبلج قضايا االختبلؼ ،كالحدمف التجاكزات في الرأم بيف المختمفيف (الشمكم.)2013 ،
 كلقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في عدة جكانب أىميا صياغة مشكمة الدراسةالحالية ،كالتعرؼ إلى أنماط االختبلؼ ،كالفرؽ بيف الخبلؼ كاالختبلؼ ،كالمنظكر
اإلسبلمي لبلختبلؼ ،كآداب االختبلؼ في اإلسبلـ.
 كتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنيا تتعمؽ بآداب االختبلؼ ،كما تتفؽمع بعض الدراسات في القيـ كالمفاىيـ التي تناكلتيا الباحثة لبلختبلؼ ،كربط االختبلؼ
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بالحكار .كتتفؽ إلى حد ما مع دراسة (الشمكم )2013 ،حيث ىدؼ لكضع تصكر مقترح
لبلختبلؼ.
 فيما تختمؼ عف الدراسات السابقة في أنيا تكظؼ آداب االختبلؼ لتنمية ميارات الحكارلدل الطمبة ،كما أف الدراسات السابقة ربطت بيف آداب االختبلؼ كالتربية اإلسبلمية ،أما
الدراسة الحالية فيي محاكلة إلثراء محتكل التربية المدنية في ضكء آداب االختبلؼ .كما
كتختمؼ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في المحكر األكؿ في أنيا محاكلة جادة
إلثراء محتكل التربية المدنية بأدب االختبلؼ ،أم أف الدراسة الحالية تيتـ بتنمية أدب
االختبلؼ لدل طمبة المدارس ليكف أدب االختبلؼ ثقافة تدرس لمطمبة ،كفي رأم الباحثة
أف تدريسيا كتدعيميا لدل الطمبة ينعكس عمى المجتمع بشكؿ عاـ في المستقبؿ.
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ثالثاً -الدراسات السابقة المتعمقة بميارات الحوار:
 .1دراسة (لتل وفوس) :Little & Foss, 2004
ىػدفت الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف تصػػكرات معممػي كمعممػػات المغػػة فػػي مػػدارس (بكرتشػػار)
الحككميػػة فػػي المممكػػة المتحػػدة حػػكؿ فاعميػػة الطريقػػة الحكاريػػة فػػي تنميػػة ميػػارات التحػػدث لػػدل
الطمبػػة ،كلتحقيػػؽ األىػػداؼ تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي ،كالمػػنيج التجريبػػي ،حيػػث قػػاـ الباحثػػاف
بتػػدريب ( )16معمم ػان ،كمعممػػة عمػػى اسػػتخداـ طريقػػة الح ػكار فػػي تػػدريس المغػػة ،ثػػـ عقػػد زيػػارات
ميدانيػػة لممعممػػيف فػػي مدارسػػيـ أثنػػاء تطبػػيقيـ لطريقػػة الحػكار ،كفػػي نيايػػة الفصػػؿ الد ارسػػي أجػػاب
أفػراد العينػػة عمػػى اسػػتبانة حػػكؿ فاعميػػة الطريقػػة الحكاريػػة فػػي تنميػػة ميػػارات التحػػدث لػػدل الطمبػػة،
فبين ػػت النت ػػائج أف المعمم ػػيف كالمعمم ػػات يعتق ػػدكف ب ػػأف الطريق ػػة الحكاري ػػة تثي ػػر نكعػ ػان م ػػف التفاع ػػؿ
االجتمػػاعي لػػدل الطمبػػة ،ممػػا أكسػػبيـ ميػػارات التحػػدث ،كاسػػتطاع الطمبػػة تكظيػػؼ المغػػة فػػي نقػػؿ
أفكارىـ لآلخريف عبر الحكار.
 .2دراسة العتيبي (:)2007
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف فاعميػػة الح ػكار فػػي االتصػػاؿ التربػػكم ،كمػػدل ممارسػػة
المػ ػػديرات ألسػ ػػمكب الح ػ ػكار داخػ ػػؿ المدرسػ ػػة ،كلتحقيػ ػػؽ األىػ ػػداؼ تػ ػػـ اسػ ػػتخداـ المػ ػػنيج الكصػ ػػفي
التحميمػػي ،ككانػػت أداة الد ارسػػة األساسػػية عبػػارة عػػف اسػػتبانة تتكػػكف مػػف ( )45فق ػرة ،كزعػػت عمػػى
عين ػػة الد ارس ػػة بمغ ػػت ( )57م ػػديرة ك( )425معمم ػػة ،كت ػػـ اس ػػتخداـ أس ػػمكب المس ػػح الش ػػامؿ ألفػ ػراد
مجتمػع الد ارسػة الػذم يتكػكف مػػف جميػع مػديرات كمعممػات مػدارس البنػػات فػي التعمػيـ العػاـ بمدينػػة
مكة المكرمة في مدارس.
كق ػػد أش ػػارت نت ػػائج الد ارس ػػة إل ػػى أف الم ػػديرات يمارس ػػف الحػ ػكار بدرج ػػة عالي ػػة حس ػػب آراء
المػػديرات كالمعممػػات ،كتبػػيف أف المػػديرات يفعمػػف الح ػكار عنػػد اتخػػاذ الق ػ اررات داخػػؿ المدرسػػة ،كمػػا
تب ػػيف أف ىن ػػاؾ فركقػ ػان ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف كجي ػػات نظ ػػر الم ػػديرات كالمعمم ػػات ف ػػي تفعي ػػؿ
المديرات ألسمكب الجكار لصالح المديرات.
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 .3دراسة (أوبل) :Opel, 2008
ى ػػدفت الد ارسػ ػػة إل ػػى الكشػ ػػؼ ع ػػف أثػػػر الطريقػػػة الحكاري ػػة فػػػي اكتس ػػاب أطفػ ػػاؿ المرحمػػػة
األساسػػية ف ػػي (ب ػػنغبلدش) لمي ػػارات التح ػػدث ،كلتحقيػػؽ األى ػػداؼ ت ػػـ اس ػػتخداـ الم ػػنيج التجريب ػػي،
ككانػػت عينػػة الد ارسػػة عبػػارة عػػف ( )80طالب ػان ،كطالبػػة ،تػػـ اختيػػارىـ مػػف خمػػس مػػدارس أساسػػية
حككميػة فػي (بػنغبلدش) ،ممػف شػػارككا فػي برنػامج د ارسػي قػائـ عمػػى الطريقػة الحكاريػة لمػدة أربعػػة
أسابيع ،كأعد الباحث قائمة شطب تضمنت ميارات التحدث ،كىي ميػارات الحػكار ،كابػداء اآلراء،
كالعرض ،كتمثيؿ المكاقؼ ،كقاـ باستخداـ اختبار تضمف سمـ تقدير لفظي لعدد المفردات الجديػدة
التػي اكتسػبيا الطالػب مػف خػػبلؿ حديثػو ،كبعػد التطبيػؽ القبمػػي كالبعػدم لبلختبػارات تبػيف أف نسػػبة
المفردات الجديدة التي اسػتخدميا الطمبػة ( )%54مػف مجمػكع تحدثػو ،كتمكػف الطمبػة مػف تكظيػؼ
ميػػارات إبػػداء اآلراء ،كتمثيػػؿ المكاقػػؼ باألدلػػة أثنػػاء التحػػدث ،كأف اإلنػػاث تفػػكقف عمػػى الػػذككر فػػي
ميػػارة العػػرض ،كتنسػػيؽ أفكػػارىف كترابطيػػا ،كتبػػيف أف الطريقػػة الحكاريػػة ليػػا فاعميػػة فػػي اكتسػػاب
ميارات التحدث األربعة.
 .4د ارسة باوزير (:)2009
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف دكر معمـ التربية اإلسبلمية في تنمية الحكار الكطني لدل
طبلب المرحمة الثانكية في محافظة جدة ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،ككانػت أداة
الد ارس ػػة عب ػػارة ع ػػف اس ػػتبانة ،كق ػػد تككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( )222معممػ ػان م ػػف معمم ػػي التربي ػػة
اإلسبلمية يمثمكف ما نسبتو ( )%77مف المجتمع الكمي لمدراسة ،كتـ اختيار جميع مشرفي التربية
اإلسبلمية بمحافظة جدة ،كالبالغ عددىـ ( )29مشرفان ،فأشارت نتائج الدراسة إلى أف األدكار التي
يقكـ بيا معمـ التربية اإلسبلمية في تنمية الحكار الكطني جاءت بدرجة مرتفعة قبؿ كأثناء الدرس،
كبعد االنتياء مف الدرس ،ككشؼ النتائج عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان في تقػديرات العينػة تعػزل
لمتغير المؤىؿ العممي ،لصالح الدراسات العميا ،كلـ تظير فركؽ تعزل لمتغير الكظيفة.
 .5دراسة المواجده (:)2010
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى الكش ػػؼ ع ػػف دكر كت ػػب الثقاف ػػة اإلس ػػبلمية المدرس ػػية لمص ػػفيف األكؿ
الثاني كالثاني الثانكم في نشر ثقافة الحكار كالتسامح مع اآلخر في األردف ،كحاكؿ الباحث تقػديـ
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تص ػػنيؼ مقت ػػرح لمب ػػادئ الحػ ػكار كالتس ػػامح م ػػع اآلخ ػػر الكاج ػػب تض ػػمينيا ف ػػي الكت ػػب المدرس ػػية،
كلتحقيػػؽ األىػػداؼ اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،ككانػػت عينػػة الد ارسػػة ىػػي ذاتيػػا
مجتمػػع الد ارسػػة كىػػك عبػػارة عػػف كتػػب الثقافػػة اإلسػػبلمية المدرسػػية لمصػػؼ األكؿ كالثػػاني الثػػانكم،
كصنؼ الباحث مبادئ الحكار كالتسامح إلى ( )17مبدأ ،ثـ أعد بطاقة لتحميؿ محتكل الكتػب فػي
ضكء ىذه المبادئ ،فأظيرت النتائج عدـ تضميف كتب الثقافة اإلسبلمية لمبادئ الحكار كالتسامح
مع اآلخر بالمستكل المطمكب.
 .6دراسة الزىراني (:)2011
ىدفت الدراسة إلى الكشػؼ عػف مػدل إسػياـ اإلشػراؼ التربػكم فػي نشػر ثقافػة الحػكار مػف
كجي ػػة نظ ػػر المشػ ػرفات التربكي ػػات كالمعمم ػػات ،كلتحقي ػػؽ األى ػػداؼ ت ػػـ اس ػػتخداـ الم ػػنيج الكص ػػفي
المسحي ،ككانت أداة الدراسة األساسية عبارة عف استبانة ،طبقت عمػى عينػة عشػكائية طبقيػة بمػغ
قكاميػػا ( )65مشػرفة تربكيػػة ،بنسػػبة ( )%30مػػف إجمػػالي المشػرفات التربكيػػات ،ك( )536معممػػة،
بكاقع ( )%15مف إجمالي المعممات في مدينة مكة المكرمة ،لممرحمة اإلبتدائية.
ككش ػػفت الد ارس ػػة ع ػػف أف مس ػػتكل ممارس ػػة الحػ ػكار ل ػػدل المشػ ػرفات التربكي ػػات م ػػف كجي ػػة نظ ػػر
المشرفات التربكيات كالمعممات بمستكل متكسط ،كتبيف أف درجة إسياـ اإلشراؼ التربكم في نشر
ثقافػػة الح ػكار جػػاء بمسػػتكل متكسػػط ،كتبػػيف أف ىنػػاؾ فركق ػان تعػػزل لمتغيػػر مسػػمى العمػػؿ لصػػالح
المشرفات التربكيات.
 .7دراسة العطوي (:)2012
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف كاقػػع ممارسػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي جامعػػة تبػػكؾ
لميػػػارات الح ػ ػكار مػػػف كجيػ ػػة نظػ ػػر الطػ ػػبلب ،كلتحقيػػػؽ األىػ ػػداؼ تػػػـ اسػ ػػتخداـ الم ػػنيج الكصػ ػػفي
المسحي ،ككانػت أداة الد ارسػة عبػارة عػف اسػتبانة تتكػكف مػف ( )33فقػرة ،كزعػت عمػى جميػع أفػراد
مجتمع الدراسة كالبالغ عددىـ نحك (.)589
كأشػػارت نت ػػائج الد ارس ػػة إل ػػى أف أعض ػػاء ىيئ ػػة التػػدريس يمارس ػػكف مي ػػارات الحػ ػكار بدرج ػػة كبيػػرة،
كأظيرت النتائج بأف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات العينػة تعػزل لمتغيػر المرحمػة
الدراسية ،كجاءت الفركؽ لصالح مرحمة الماجستير ،كما تبيف أف ىناؾ فركقان تعزل لمتغيػر الكميػة
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كلصػػالح الكميػػات اإلنسػػانية كاالجتماعيػػة ،كتبػػيف أف ىن ػػاؾ فركق ػان تعػػزل لمتغيػػر السػػنة الد ارس ػػية،
لصالح طبلب السنة األكلى عمى حساب السنة الرابعة.
 .8دراسة الغنام (:)2012
ىدفت الد ارسػة إلػى تحديػد دكر المعمػـ فػي تنميػة قػيـ الحػكار لػدل طمبػة المرحمػة األساسػية
األكلى في دكلة البحريف ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تػـ اسػتخداـ المػنيج الكصػفي التحميمػي ،ككانػت
أداة الدراسة عبارة عف استبانة كزعت عمى عينة مف معممي المرحمة األساسػية بدكلػة البحػريف بمػغ
عددىـ ( )124معممان ،كمعممة.
كأظيرت النتائج أف المعمـ يقكـ بدكر مرتفع في تنمية قيـ الحكار لدل طمبتو ،ككانػت ىنػاؾ فػركؽ
ذات داللة إحصائية في دكر المعمـ في تنمية قيـ الحكار لدل طمبة المرحمػة األساسػية األكلػى فػي
دكلػػة البح ػريف تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس ،لصػػالح الػػذككر ،كلػػـ تظيػػر فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي
دكر المعمػػـ فػػي تنميػػة قػػيـ الح ػكار لػػدل طمبػػة المرحمػػة األساسػػية األكلػػى فػػي دكلػػة البح ػريف تعػػزل
لمتغير المؤىؿ العممي ،كمتغير الخبرة.
 .9دراسة الرشيدي (:)2012
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل فاعميػة تػدريس المغػة العربيػة بأسػمكب الحػكار فػي تحصػيؿ
طمبػػة الصػػؼ التاسػػع كتفكيػػرىـ االسػػتقرائي بدكلػػة الككيػػت ،كلتحقيػػؽ األىػػداؼ تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج
التجريبيػػي ،ككانػػت عينػػة الد ارسػػة عبػػارة عػػف ( )92طالبػان ،كطالبػػة ،تػػـ اختيػػارىـ قصػػديان مػػف أربػػع
مدارس مف منطقة الجيراء التعميمية ،مكزعيف عمى أربع شعب د ارسػية ،كتػـ تػكزيعيـ عشػكائيان إلػى
مجمػػكعتيف األكلػػى ضػػابطة ،كالثانيػػة تجريبيػػة ،ككانػػت أدكات الد ارسػػة عبػػارة عػػف اختبػػار تحصػػيمي
في كحدتي المبني لممجيكؿ ،كأسمكب الشرط ،كاختبار في التفكير االستقرائي.
ف ػػأظيرت النت ػػائج أف ىن ػػاؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف تحص ػػيؿ أفػ ػراد المجمكع ػػة التجريبي ػػة
الضابطة لصالح التجريبية ،كىذا يػدلؿ عمػى فاعميػة أسػمكب الحػكار فػي تنميػة التحصػيؿ الد ارسػي،
كمػا تبػػيف أف ىنػػاؾ فػركؽ فػػي اختبػػار التفكيػر االسػػتقرائي لصػػالح أفػراد المجمكعػػة التجريبيػػة ،كىػػذا
يدلؿ عمى فاعمية أسمكب الحكار في تنمية التفكير االستقرائي لمطمبة.
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 .10دراسة الحارثي (:)2013
ىدفت الدراسة إلى تحديد فاعميػة اسػتخداـ اسػتراتيجيات مختػارة فػي تػدريس مػادة الحػديث،
كالثقافػة اإلسػبلمية لتنميػة الػكعي بمفػاىيـ الثقافػة اإلسػبلمية كميػارات الحػكار لػدل طالبػات الصػؼ
األكؿ الثانكم بمدينة مكة المكرمة ،كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المػنيج التجريبػي ،ككانػت عينػة
الد ارسػ ػػة عبػ ػػارة عػ ػػف ( )91طالبػ ػػة تػ ػػـ تقسػ ػػيميف عش ػ ػكائيان إلػ ػػى ثػ ػػبلث مجمكعػ ػػات األكلػ ػػى تػ ػػدرس
باستراتيجية العصؼ الذىني ،كالثانية درست باستراتيجية المناقشة النشػطة ،كالثالثػة درسػت بػالتعمـ
التع ػػاكني ،ككان ػػت أدكات الد ارس ػػة عب ػػارة ع ػػف :اختب ػػار ال ػػكعي بالمف ػػاىيـ اإلس ػػبلمية ( )52سػ ػؤاالن،
مقياس الكعي بميارات الحكار ( )37سؤاالن.
فأظيرت النتائج أف ىناؾ فركقان في متكسط درجات الطالبات في التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ البعدم
الختبػػار الػػكعي بمفػػاىيـ الثقافػػة اإلسػػبلمية لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدم ،كتبػػيف أيضػان أف ىنػػاؾ فػػركؽ
ذات داللة إحصائية بػيف متكسػط درجػات الطالبػات فػي التطبيػؽ القبمػي كالتطبيػؽ البعػدم الختبػار
الػػكعي بميػػارات الح ػكار ،لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدم ،كتبػػيف أف االسػػتراتيجيات الػػثبلث المختػػارة ليػػا
فاعمية كتأثير ذك داللة إحصائية في رفع الكعي بمفاىيـ الثقافة اإلسػبلمية كتنميػة ميػارات الحػكار
لدل الطالبات.
التعقيب عمى دراسات المحور الثالث:
 انقسػمت الد ارسػػات السػػابقة فػػي المحػكر الثالػػث مػػف حيػػث اليػدؼ إلػػى د ارسػػات تتعمػػؽ بقػػيـكثقافػة الحػكار كسػبؿ تنميتيػا مثػؿ د ارسػة (بػاكزير ،)2009 ،كد ارسػة (الزى ارنػي،)2011 ،
كد ارس ػػة (الغن ػػاـ ،)2012 ،بينم ػػا ى ػػدفت د ارس ػػة (الح ػػارثي )2013 ،إل ػػى تنمي ػػة مي ػػارات
الحػ ػكار م ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتراتيجيات تدريس ػػية ،كىن ػػاؾ د ارس ػػات ى ػػدفت إل ػػى اس ػػتخداـ أس ػػمكب
الحكار في تنمية التحصيؿ كميارات التفكير ،كتصػكيب الخطػأ ،مثػؿ د ارسػة (لتػؿ كفػكس،
 ،)2004كد ارس ػػة (أكب ػػؿ ،)2008 ،كد ارس ػػة (الرش ػػيدم ،)2012 ،أم ػػا د ارس ػػة (العط ػػكم،
 )2012فيدفت إلى الكشؼ عف كاقع ممارسة الحكار.
 كعمػػى مسػػتكل النتػػائج تبػػيف أف معظػػـ الد ارسػػات السػػابقة تػػرل بػػأف الح ػكار ذك أىميػػة فػػيالمؤسسات التربكية ،كما أظيرت نتائج الدراسات السػابقة بػأف اسػتخداـ أسػمكب الحػكار لػو
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فاعمية في تنميػة تحصػيؿ الطمبػة كبعػض ميػارات التفكيػر لػدييـ ،إضػافة إلػى فاعميتػو فػي
اتخاذ القرار.
 كتتفؽ الد ارسػة الحاليػة مػع الد ارسػات فػي المحػكر الثالػث فػي أنيػا تتعمػؽ بميػارات الحػكار،كما كتتفػؽ مػع بعػض الد ارسػات فػي أنيػا تيػدؼ لتنميػة ميػارات الحػكار لػدل الطمبػة ،كلقػد
الحظ ػػت الباحث ػػة ب ػػأف ىن ػػاؾ اتف ػػاؽ ف ػػي المي ػػارات الحكاري ػػة نفس ػػيا .لك ػػف الباحث ػػة حاكل ػػت
جاىػػدة أف تختػػار ميػػارات الحػكار التػػي تتفػػؽ مػػع قػػدرات الطمبػػة ،كالبيئػػة المحميػػة المحيطػػة
بيـ ،إضافة إلى طبيعة المادة اإلثرائية التي قامت بتدريسيا لمطمبة.
 كاستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في التعرؼ عمى ميارات الحػكار المختمفػة ،كسػبؿتنميتي ػػا ،كتأثيرى ػػا ف ػػي الطمب ػػة كق ػػدراتيـ كتفكي ػػرىـ ،كم ػػا اس ػػتفادت الباحث ػػة م ػػف الد ارس ػػات
السابقة في إثراء اإلطار النظرم ،كاعداد أدكات الدراسة الحالية.
 فيما تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السػابقة فػي أنيػا تتعمػؽ بتػأثير آداب االخػتبلؼعمى ميارات الحكار لدل الطمبة ،كما تختمػؼ عػف الد ارسػات السػابقة فػي أنيػا تعتنػي بفئػة
طمب ػػة المرحم ػػة األساس ػػية ،كتحدي ػػدان طمب ػػة الص ػػؼ الس ػػادس األساس ػػي .كم ػػا أني ػػا ح ػػددت
ميارات الحكار بثبلث ميارات رئيسة كينبثػؽ عنيػا ( )17ميػارة فرعيػة ،كجػاءت الميػارات
عمى النحك التالي:
 -1ميارات تتعمؽ بالجانب الفكرم لمحكار ،كتشمؿ عمى ( )5ميارة فرعية.
 -2ميارات تتعمؽ بالقدرة التكاصمية ،كتشمؿ عمى ( )7ميارات فرعية.
 -3ميارات تتعمؽ بآداب الحكار ،كتشمؿ عمى ( )5ميارات فرعية.
 كم ػػا يمي ػػز الد ارس ػػة الحالي ػػة ع ػػف جمي ػػع الد ارس ػػات الس ػػابقة ف ػػي المح ػػكر الث ػػاني ،كالمح ػػكرالثال ػ ػػث ،أف الد ارس ػ ػػة الحالي ػ ػػة تح ػ ػػاكؿ إثػ ػ ػراء محت ػ ػػكل التربي ػ ػػة المدني ػ ػػة ،ف ػ ػػي ض ػ ػػكء آداب
االخػػتبلؼ ،كقيػػاس تػػأثير المػػادة اإلثرائيػػة عمػػى ميػػارات الح ػكار لػػدل الطمبػػة ،فيػػي تسػػعى
بػػذلؾ إلكسػػاب الطمبػػة بعػػض آداب االخػػتبلؼ مػػف خػػبلؿ المػػادة اإلثرائيػػة كمػػا تيػػدؼ إلػػى
تنمية ميارات الحكار لدل طمبة الصؼ السادس األساسي.
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تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:
قسمت الباحثة الدراسات السابقة إلى ثبلثػة محػاكر أساسػية ىػي :كد ارسػات تتعمػؽ بالتربيػة
المدنية ،كدراسات تتعمؽ بآداب االختبلؼ ،كدراسات تتعمؽ بميارات الحكار.
كلقد الحظت الباحثة بأف ىناؾ اتفاقان إلى حد ما بيف نتائج الدراسات السػابقة حػكؿ أىميػة
أدب االخ ػػتبلؼ ،كأىمي ػػة مي ػػارات الحػ ػكار لطمب ػػة الم ػػدارس األساس ػػية .كم ػػا كتب ػػيف م ػػف الد ارس ػػات
السػػابقة بػػأف ىنػػاؾ تقارب ػان شػػديدان بػػيف أدب االخػػتبلؼ كميا ارتػػو ،كبػػيف آداب الح ػكار ،كميارتػػو ،لػػذا
سػعت الباحثػػة نحػػك تكظيػػؼ ىػػذا التقػػارب فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ د ارسػػتيا ،حيػػث قامػػت بإعػػداد أنشػػطة
إثرائية تتضمف مفاىيـ كأدب االختبلؼ ،بيدؼ تنمية ميارات الحكار لدل الطالبات.
أكػػدت الد ارسػػات السػػابقة عمػػى أىميػػة الح ػكار كقيمتػػو التربكيػػة باعتبػػاره ضػػركرة ممحػػة فػػي
الحياة اليكمية لجميع األفراد كالجماعات.
كشػػفت نتػػائج الد ارسػػات السػػابقة عػػف فاعميػػة أسػػمكب الحػكار فػػي تنميػػة التحصػػيؿ الد ارسػػي
لدل الطمبة ،كفي نفس السياؽ كشفت دراسات أخرل عف أثر الػتعمـ التعػاكني فػي تحصػيؿ الطمبػة
في مبحث التربية المدنية.
أكػػدت الد ارسػػات السػػابقة إمكانيػػة تنميػػة ميػػارات الح ػكار مػػف خػػبلؿ تعمػػيـ كتػػدريب مػػنظـ،
كمخطط إلجراءاتو.
أظيػػرت الد ارسػػات السػػابقة دكر المؤسسػػات التربكيػػة كالمعممػػيف ،كالمقػػررات الد ارسػػية فػػي
تنميػػة ميػػارات الح ػكار لػػدل الطمبػػة فػػي الم ارحػػؿ التعميميػػة مثػػؿ د ارسػػة (الكاحػػدة ،)2010 ،كد ارسػػة
(الغناـ.)2012 ،
أكدت بعض الدراسات السابقة عمى انخفاض مستكل القيـ المدنية التي تتضػمنيا مقػررات
التربية المدنية خاصة قػيـ (التعدديػة ،كقبػكؿ اآلخػر ،كالتسػامح ،كالمسػئكلية) مثػؿ د ارسػة (دركيػش،
 ،)2010أك انخفاض مستكل قيـ حقكؽ اإلنساف في كتب التربية المدنية مثؿ دراسة (بني فارس،
 ،)2011كدراسة (مرتجى كالرنتيسي.)2011 ،
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كما أكػدت د ارسػة (شػقكرة )2015 ،بػأف إثػراء محتػكل التربيػة المدنيػة يسػيـ فػي تنميػة قػيـ
الحكار لدل الطمبة.
كلقػػد اس ػػتفادت الباحثػػة م ػػف الد ارس ػػات السػػابقة ف ػػي إثػ ػراء اإلطػػار النظ ػػرم ،كاع ػػداد أدكات
الدراسة الحالية ،كتذليؿ العقبات التي قد تكاجييا أثناء التطبيؽ.
كتتفػػؽ الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػات المحػػكر الثػػاني فػػي أنيػػا تتعمػػؽ بػػأدب االخػػتبلؼ ،كمػػا
كتتفػػؽ مػػع د ارسػػات المحػػكر الثالػػث فػػي أنيػػا تتعمػػؽ بميػػارات الح ػكار .فػػي حػػيف تتفػػؽ مػػع د ارسػػات
المحػكر األكؿ مػػف حيػػث المػػادة التػػي تسػػتيدفيا الباحثػة كىػػي التربيػػة المدنيػػة ،كالجػػدير بالػػذكر بػػأف
الد ارسػػة الحاليػػة تتف ػؽ إلػػى حػػد مػػا مػػع د ارسػػة (شػػقكرة )2015 ،حيػػث إنيػػا تيػػدؼ إلث ػراء محتػػكل
التربية المدنية مف أجؿ تنمية قيـ الحكار لدل الطمبة.
لكف تكمػف خصكصػية الد ارسػة الحاليػة فػي أنيػا تثػرم محتػكل كتػاب التربيػة المدنيػة بػأدب
االختبلؼ المناسب لطبيعة المجتمع الفمسطيني ،كعينة الدراسة الحالية "طالبات الصؼ السادس"،
كذلؾ بيدؼ تنمية ميارات الحكار ،حيث تـ تقسيـ ىذه الميارات إلى ثبلث ميارات رئيسة ،كيتفرع
عنيا ( )17ميارة فرعية تـ اختيارىا لتتناسب مع طبيعة العينة.
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
المقدمة:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحث بمجمكعة مف اإلجراءات الميدانية ،كيأتي الفصؿ
الرابع لعرض ىذه اإلجراءات ،حيث تضمنت اإلجراءات :منيج الدراسة ،كمجتمع الدراسة ،كعينة
الدراسة ،كأدكات الدراسة ،كخصائص أدكات الدراسة السيككمترية ،كخطكات الدراسة اإلجرائية،
كاألسمكب اإلحصائي.
منيج الدراسة:
يعتمد اختيار منيج الدراسة عمى طبيعة الدراسة ،كأىدافيا ،كاألدكات المستخدمة ،كطرؽ
تنفيذىا ،كلتحقيؽ غايات الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي ،كالمنيج شبو التجريبي:
 -1المنيج الوصفي :فالمنيج الكصفي ىك منيج كطريقة عممية لكصؼ ظاىرة ما كدراستيا
مف خبلؿ منيجية عممية صحيحة ،كتصكير النتائج التي يتـ التكصؿ إلييا عمى أشكاؿ
رقمية معبرة يمكف تفسيرىا .كىك مظمة كاسعة لمبحكث كالدراسات اإلنسانية ،كىك طريقة
مف طرؽ البحث العممي تعتمد عمى أساس كصؼ ظاىرة ما كتفسيرىا كما ىي في
الكاقع ،كجمع البيانات حكليا ،بغرض تحميؿ تمؾ البيانات كصكالن لنتائج كاقعية دكف
كيعرؼ المنيج الكصفي عمى أنو طريقة مف طرؽ التحميؿ كالتفسير
تدخؿ الباحثيف ،ي
بشكؿ عممي لمظكاىر بطرؽ منظمة لمكصكؿ إلى حمكؿ لممشكمة المراد عبلجيا (الحسف،

 ،)56 :2006كاستعانت الباحثة بالمنيج الكصفي مف أجؿ كصؼ الظاىرة قيد الدراسة،
كتحديد أدب االختبلؼ ،كصياغة األنشطة اإلثرائية ،كاعداد قائمة ميارات الحكار.
 -2المنيج شبو التجريبي :كىك عبارة عف تغيير متعمد كمضبكط لمشركط المحددة لظاىرة
معينة كمبلحظة التغيرات الناتجة في ىذه الظاىرة ذاتيا كتفسيرىا (األغا كاألستاذ،
 .)41 :2113أك ىك المنيج الذم يتـ فيو التحكـ في المتغيرات المؤثرة في ظاىرة ما
باستثناء متغير كاحد يقكـ الباحث بتطكيعو كتغييره بيدؼ تحديد كقياس تأثيره عمى
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الظاىرة مكضع الدراسة (ممحـ .)217 :2115 ،كلقد استخدمت الباحثة التصميـ القبمي
كالبعدم لمجمكعتيف مستقمتيف ،ثـ قامت بإخضاع المتغير المستقؿ "األنشطة اإلثرائية في
أدب االختبلؼ" لمتجربة كقياس أثره عمى المتغير التابع كىك "ميارات الحكار لدل طمبة
الصؼ السادس" .كالشكؿ التالي يكضح تصميـ البحث:
مجمكعة تجريبية

التطبيق

مجمكعة تجريبية

األنشطة اإلثرائية

التطبيق

مجمكعة ضابطة

القبمي

مجمكعة ضابطة

المقرر فقط

البعدي

مقارنة النتائج

مجتمع الدراسة:
يتككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ السادس بمدارس ككالة الغكث الدكلية
بمحافظة خاف يكنس ،كالمسجبلت خبلؿ العاـ الدراسي ( ،)2015/2014كالبالغ عددىف نحك
( ،)2197منيف ( )1041في مدارس ككالة الغكث الدكلية بمديرية خاف يكنس ،بينما كاف منيف
( )1156في مديرية شرؽ خاف يكنس.
عينة الدراسة:
تمثمت عينة الدراسة في جميع الطالبات البلتي التحقف في العاـ الدراسي (/2014
 )2015بمدرسة بني سييبل االبتدائية المشتركة "ب" لبلجئيف ،كىف طالبات الصؼ السادس
األساسي ،كالبالغ عددىف ( )95طالبة ،كتتراكح أعمارىف ما بيف ( )12 – 11سنة ،كتـ اختيار
المدرسة بطريقة قصدية؛ كذلؾ لعدة أسباب أىميا أف الباحثة تعمؿ في ىذه المدرسة ،كما أف
إدارة المدرسة أبدت مكافقة ،كحسف تعاكف لتطبيؽ األنشطة اإلثرائية.
كتـ اختيار جميع طالبات الصؼ السادس بالمدرسة كعينة فعمية لمدراسة ،كالبالغ عددىف
( )95طالبة ،كتـ تقسيميف عشكائيان إلى مجمكعتيف ،األكلى تجريبية كعددىف ( )47طالبة ،بينما
بمغ عدد طالبات المجمكعة الضابطة ( )48طالبة.
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أدوات الدراسة:
أوالً -قائمة ميارات الحوار.
اليدف من قائمة ميارات الحوار:
ىدفت القائمة إلى تحديد ميارات الحكار المناسبة لطمبة الصؼ السادس األساسي ،كذلؾ
مف أجؿ استيدافيا بالتنمية مف خبلؿ األنشطة اإلثرائية المقترحة.
مصادر إعداد قائمة ميارات الحوار:
تـ الرجكع إلى العديد مف الدراسات السابقة كاألدبيات التربكية في إعداد ميارات الحكار،
كمف أىميا دراسات تتعمؽ بالحكار كمياراتو مثؿ دراسة (الحارثي ،)2012 ،كدراسة (جبراف
كمساعدة ،)2009 ،كدراسة (باكزير ،)2009 ،كدراسة (العطكم ،)2012 ،كدراسة (العبيد،
 ،)2010كدراسة (الزىراني.)2011 ،
كما تـ الرجكع إلى بعض الكتب التربكية التي تتضمف ميارات الحكار مثؿ كتاب
(المكجاف ،)2006 ،ك(المشكخي.)2009 ،
إضافة إلى استشارة مجمكعة مف المختصيف في المجاؿ التربكم ،كالمناىج كطرؽ
التدريس بالجامعات الفمسطينية.
وصف القائمة في صورتيا األولية:
اطمعت الباحثة عمى األدبيات التربكية السابقة ،كالبحكث ذات العبلقة بميارات الحكار،
كما كقامت بمشكرة ذكم االختصاص ،كفي ضكء ذلؾ قامت بإعداد قائمة أكلية لميارات الحكار
ككانت عبارة عف ثبلث ميارات رئيسة ،كيتفرع عنيا ( )25ميارة فرعية ،كالتالي:
 -1ميارات تتعمؽ بمحتكل كمضمكف الحكار ،كتشمؿ عمى ( )8ميارة فرعية.
 -2الميارات المفظية في الحكار ،كتشمؿ عمى ( )8ميارة فرعية.
 -3ميارات تتعمؽ بآداب الحكار ،كتشمؿ عمى ( )9فقرات.
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ضبط القائمة وعرضيا عمى المحكمين:
قامت الباحثة بعرض قائمة ميارات الحكار في صكرتيا األكلية عمى مشرفي الدراسة،
كمجمكعة مف المختصيف ،في مجاالت متعددة مف بينيـ أساتذة جامعات في التربية ،كالمناىج
كطرؽ التدريس ،كاإلحصاء ،كمشرفيف تربكييف.
كتـ إجراء التعديبلت في ضكء ما أبدكه مف مبلحظات كاف أبرزىا حذؼ بعض
الميارات ،إضافة ميارات جديدة ،حيث تـ االقتصار عمى الميارات التي حظيت عمى مكافقة
معظـ المحكميف باعتبار أنيا مناسبة لطالبات الصؼ السادس األساسي ،لتصبح القائمة في
صكرتيا النيائية عبارة عف ثبلث ميارات أساسية ،كيتفرع عنيا ( )17ميارة فرعية:
 .1ميارات تتعمؽ بالجانب الفكرم لمحكار ،كتشمؿ عمى ( )5ميارة فرعية.
 .2ميارات تتعمؽ بالقدرة التكاصمية ،كتشمؿ عمى ( )7ميارات فرعية.
 .3ميارات تتعمؽ بآداب الحكار ،كتشمؿ عمى ( )5ميارات فرعية.
ثانياً -بطاقة مالحظة ميارات الحوار.
قامت الباحثة بإعداد بطاقة لمبلحظة ميارات الحكار لدل طالبات الصؼ السادس عمى
النحك التالي:
اليدف من البطاقة:
ىدفت بطاقة المبلحظة إلى قياس ميارات الحكار لدل طالبات الصؼ السادس األساسي
لتحديد مدل النمك الحاصؿ لدييف لمتكصؿ إلى أثر األنشطة اإلثرائية المقترحة في تنمية ىذه
الميارات.
مصادر إعداد بطاقة المالحظة:
تـ االعتماد عمى قائمة ميارات الحكار التي تـ التكصؿ إلييا ،كتحكيميا إلى بطاقة
مبلحظة بحيث يتـ رصد كمبلحظة أداء الطالبات لكؿ ميارة مف الميارات كفقان لتدرج خماسي
الترتيب.
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تطبيق بطاقة المالحظة عمى العينة االستطالعية:
تـ تطبيؽ بطاقة المبلحظة عمى عينة استطبلعية بمغت ( )40طالبة مف مدرسة بني
سييبل االبتدائية المشتركة "أ" لبلجئيف ،كذلؾ يكـ الخميس المكافؽ ( /5فبراير ،)2015 /بيدؼ
التأكد مف صدؽ البطاقة كثباتيا.
آلية التطبيق:
قامت الباحثة بالتعاكف مع معممة أخرل بتقييـ ميارات الطالبات مف خبلؿ تككيف
مجمكعات داخؿ الفصؿ الدراسي ،كعرض بعض المكاقؼ الحكارية ،كمف ثـ مبلحظة تفاعؿ
الطالبات كقدراتيف عمى الحكار ،كمدل اكتسابيف لمميارة ،كرصد تقدير مناسب لكؿ طالبة،
كشممت المكاقؼ الحكارية عمى تداكؿ آراء حكؿ مكضكعات تتعمؽ بالبيئة المحمية مثؿ :ممارسات
االحتبلؿ اإلسرائيمي ،إيجابيات كسمبيات الحاسكب ،رأم الطالبات في الطابكر المدرسي كبرامجو
كأنشطتو ،معاناة المجتمع الفمسطيني جراء الحصار اإلسرائيمي ،إبداء اآلراء حكؿ مكاقؼ مختمفة
مثؿ مشاىدة مظاىر العنؼ ،أسباب كمظاىر التمكث البيئي ،التصرؼ مع طفؿ ضؿ الطريؽ،
كىناؾ بعض المكاقؼ التي تعرض عمى الطالبة إلبداء آرائيا مثؿ "لك كنت مسئكلة كطيمب منؾ
عرض معاناة الحي الذم تسكنيف فيو فماذا تقكليف؟".
صدق بطاقة المالحظة:
الصدؽ يعني التأكد مف أف االستبياف أك األداة سكؼ يقيس الظكاىر التي أعدت مف
أجؿ قياسيا (العساؼ ،)429 :1995 ،كيقصد بالصدؽ أيضان شمكؿ القائمة لكؿ العناصر التي
يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية ،ككضكح الفقرات كالمفردات مف ناحية أخرل ،بحيث تككف
مفيكمة لكؿ مف يستخدميا (عبيدات كآخركف ،)179 :2001 ،كتـ التحقؽ مف صدؽ بطاقة
المبلحظة مف خبلؿ ما يمي:
 صدق المحكمين :قامت الباحثة بعرض بطاقة المبلحظة عمى مجمكعة مف المحكميف،
كالمختصيف في مجاالت التربية المختمفة ،كاإلحصاء ،كالتربية المدنية ،كاالجتماعيات،
كمف ثـ قامت بتعديميا ،كاعادة صياغتيا حسب آراء كتعديبلت لجنة التحكيـ ،مع العمـ
بأف الممحؽ رقـ ( )3يبيف قائمة بأسماء السادة محكمي قائمة الميارات ،أما الممحؽ رقـ
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( )1فيكضح الصكرة األكلية لقائمة الميارات ،كالممحؽ رقـ ( )2يكضح بطاقة مبلحظة
ميارات الحكار في صكرتيا النيائية.
 الصدق البنائي ( :)External Validityىك مدل مبلءمة األداة لممفيكـ الذم تعتني
بو ،كيعبر عف مدل قياس األداة لممفيكـ الذم كضعت ألجؿ قياسو ،كىذا النكع مف
الصدؽ ييتـ بالتعرؼ ىؿ أداة القياس المستخدمة تقيس فعبلن الظاىرة المراد قياسيا،
كيقصد بو أف تعبر األبعاد عف الظاىرة التي كضعت ألجؿ قياسيا ،أم أف تعبر أبعاد
بطاقة المبلحظة عف الدرجة الكمية لفقراتيا ،كيتـ ىذا األمر مف خبلؿ احتساب معامبلت
االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد بطاقة المبلحظة ،كالدرجة الكمية لفقراتيا (مقدـ:2011 ،
 ،)12 - 11الجدكؿ رقـ ( )1يكضح نتائج الصدؽ البنائي لبطاقة المبلحظة:
الجدول رقم ()1

معامل االرتباط وقيمة ( )Sig.بين الميارات الرئيسة والدرجة الكمية لبطاقة المالحظة
معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

م.

البعد

1

ميارات تتعمؽ بالجانب الفكرم لمحكار

**14945

0.000

2

ميارات تتعمؽ بالقدرة التكاصمية

**14979

14111

3

ميارات تتعمؽ بآداب الحكار

**14886

14111

** االرتباط دال عند مستوى داللة 0.01

* االرتباط دال عند مستوى داللة 0.05

 //االرتباط غير دال إحصائياً

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )1أف جميع قيـ ( )Sig.كانت أقؿ مف مستكل الداللة
( )0.05بمعنى أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيان ،كعميو يمكف القكؿ بأف بطاقة مبلحظة
الميارات تتمتع بصدؽ بناء مناسب
 صدق االتساق الداخمي ( :)Internal Consistency Validityيقصد بصدؽ
االتساؽ الداخمي أف تعبر فقرات بطاقة مبلحظة الميارات "الميارات الفرعية" عف الدرجة
الكمية لمبعد المنتمية إليو "الميارة الرئيسة" ،كيتـ ىذا األمر عبر احتساب معامبلت
االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات القائمة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو (أبك عبلـ،
 ،)465 :2010ككانت النتائج كما تظير في الجدكؿ التالي رقـ (:)2
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الجدول رقم ()2

معامل االرتباط وقيمة ( )Sig.بين الميارات الفرعية والدرجة الكمية
معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

ميارات تتعمق بالجانب الفكري لموضوع الحوار
تمتزـ بالفكرة الرئيسة لمكضكع الحكار

**0.937

0.000

.2
.3

أفكار فرعية مف األفكار الرئيسة لمحكار المطركح
تطرح
ان

**0.912

0.000

تدعـ األفكار المطركحة لمحكار باألدلة كالبراىيف

**0.746

0.000

.4

تعرض أفكارىا بدقة كايجاز ال يخؿ بالمعنى

**0.904

0.000

.5

عرض أفكارىا متتابعة كفؽ تسمسؿ منطقي

**0.925

0.000

معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

**0.942

0.000

.7

تتحدث بطبلقة كثقة دكف تمعثـ أك قمؽ

**0.881

0.000

.8

تتحدث في جمؿ تامة المعنى

**0.876

0.000

.9

تنكع نبرات صكتيا كفؽ مضمكف الحديث

**0.880

0.000

.10

تتجنب البلزمات الصكتية كالكبلمية

**0.673

0.000

.11

تراعي حسف االستماع كاإلنصات

**0.808

0.000

.12

تستخدـ اإلشارات كاإليماءات

**0.915

0.000

معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

تظير اىتماميا بحديث المشاركيف كعدـ االنشغاؿ عنيـ

**0.760

0.000

.14

تجمس معتدلة بما يظير تجاكبيا مع اآلخريف

**0.870

0.000

.15

تحافظ عمى البشاشة كانبساط الكجو أثناء الحكار

**0.898

0.000

.16

تتجنب البلزمات الحركية أثناء الحكار

**0.820

0.000

.17

تتكاصؿ بصريان بتكزيع النظرات عمى المشاركيف في الحكار

**0.826

0.000

أوالً:

.1

ميارات تتعمق بالقدرة التواصمية

ثانياً

تستخدـ ألفاظان الئقة تعبر عف المعنى المقصكد

.6

ثالثاً:

.13

ميارات تتعمق بآداب الحوار

** االرتباط دال عند مستوى داللة 0.01

* االرتباط دال عند مستوى داللة 0.05

 //االرتباط غير دال إحصائياً

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )2أف جميع قيـ ( )Sig.كانت أقؿ مف مستكل الداللة

( )0.05بمعنى أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيان ،كعميو يمكف القكؿ بأف بطاقة مبلحظة
الميارات تتمتع بصدؽ اتساؽ داخمي مناسب.
الصدق التمييزي (:)Discrimination Validity
كيعػػرؼ بصػػدؽ المقارنػػة الطرفيػػة ،كيعبػػر عػػف قػػكة القائمػػة فػػي التفريػػؽ بػػيف أف ػراد العينػػة،
كيقصد بو قدرة بطاقة المبلحظة كمياراتيا عمى التمييػز بػيف مرتفعػي كمنخفضػي ميػارات الحػكار،
بمعنى آخر مدل قػدرة القائمػة عمػى التمييػز بػيف المبحػكثيف ،حيػث إف ىنػاؾ عبلقػة قكيػة بػيف دقػة
البطاقة كقكتيا التمييزية بيف أفراد العينة (الحسف ،)36 :2006 ،كذلؾ عبر الخطكات التالية:
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 -1ترتيػػب درجػػات العينػػة االسػػتطبلعية مػػف األعمػػى إلػػى األدنػػى حسػػب المتكسػػط الحسػػابي
لمياراتيـ.
 -2تقسيـ العينة إلى فئتيف ( )%27مرتفعي التقدير )%27( ،منخفضي التقدير.
 -3اختبار الفركؽ بيف الفئتيف باستخداـ اختبار (.)Independent Samples t-test
كالج ػػدكؿ الت ػػالي يب ػػيف نت ػػائج الص ػػدؽ التميي ػػزم لك ػػؿ مي ػػارة رئيسػ ػة م ػػف مي ػػارات الحػ ػكار،
كالدرجة الكمية لميارات الحكار:
جدول رقم ()3
نتائج الصدق التمييزي لبطاقة مالحظة ميارات الحوار الرئيسة (ن = )22
المتوسط

االنحراف

ميارات الحوار

البيان

العدد

الجانب الفكري

مرتفعي التقدير

11

22.54

لمحوار

منخفضي التقدير

11

9.272

2.87

مرتفعي التقدير

11

33.09

2.6

منخفضي التقدير

11

16.09

5.2

مرتفعي التقدير

11

23.09

1.90

منخفضي التقدير

11

14.00

4.43

مرتفعي التقدير

11

78.727

4.54

منخفضي التقدير

11

39.363

10.939

القدرة التواصمية
آداب الحوار
الدرجة الكمية

"ميارات الحوار

الحسابي

المعياري
2.00

قيمة ()T

قيمة

()Sig.

12.66

0.000

10.033

0.000

6.276

0.000

11.023

0.000

ت الجدولية عند درجات حرية ( )20ومستوى داللة ( )0.05تساوي 2.02

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )3أف جميع قيـ ( )Sig.كانت أقؿ مف مستكل الداللة
( ،)0.05ككانت قيـ (ت) المحسكبة أكبر مف قيمة (ت) الجدكلية ،أم أنو تكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسط درجات منخفضي التقدير ،كمرتفعي التقدير ،كىذا يدلؿ عمى أف
بطاقة مبلحظة ميارات الحكار الرئيسة تتمتع بصدؽ تمييزم مناسب.
ثبات بطاقة مالحظة ميارات الحوار (:)Reliability
يقصد بثبات األداة ثبات كاستقرار النتائج كعدـ تغيرىا بشكؿ جكىرم ،لك أعيد تطبيقيا
عدة مرات عمى نفس فئة الدراسة ،تحت نفس الظركؼ كالشركط المكاتية ،كقامت الباحثة بالتأكد
مف ثبات القائمة مف خبلؿ الطرؽ التالية:
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طريقة التجزئة النصفية (:)Split Half Coefficient
كتقكـ ىذه الطريقة عمى أساس تقسيـ األداة ،كأبعادىا إلى فقرات فردية الرتب ،فقرات
زكجية الرتب ،كاحتساب معامؿ االرتباط بينيما باستخداـ معادلة جتماف ( )Guttmanلتصحيح
االرتباط ،حيث تستخدـ معادلة جتماف في حاؿ عدـ تساكم طرفي االرتباط كذلؾ حسب


ع  2ع  2

المعادلة(  2 2 1  12 :أبك عبلـ ،)481 :2010 ،ككانت النتائج كما في الجدكؿ رقـ (:)4
ع


جدول رقم ()4
نتائج ثبات بطاقة مالحظة ميارات الحوار بطريقة التجزئة النصفية
الميارات

معامل االرتباط

معامل االرتباط المصحح

قيمة ()Sig.

ميارات تتعمؽ بالجانب الفكرم لمحكار

0.855

0.901

0.00

ميارات تتعمؽ بالقدرة التكاصمية

0.847

0.905

0.00

ميارات تتعمؽ بآداب الحكار

0.809

0.875

0.00

0.860

0.914

0.00

الدرجة الكمية

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )5يتبيف أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيان كقكية ،كأف معامؿ
االرتباط لمدرجة الكمية لميارات الحكار بمغ ( ،)0.860كىك معامؿ مرتفع ،كبعد التصحيح بمغ
( ،)0.914كىذا يؤكد عمى أف بطاقة مبلحظة ميارات الحكار تتمتع بثبات مرتفع جدان.
طريقة معامل ألفا كرونباخ (:)Cronbach's Alpha coefficient
تقكـ ىذه الطريقة عمى أساس احتساب معامؿ ألفا كركنباخ لمتأكد مف ثبات بطاقة
مبلحظة ميارات الحكار في الدرجة الكمية ،كالميارات الرئيسة (أبك عبلـ ،)481 :2010 ،فكانت
النتائج عمى النحك المبيف في الجدكؿ رقـ (:)5
جدول رقم ()5
نتائج ثبات بطاقة مالحظة ميارات الحوار بطريقة ألفا كرونباخ
الميارات الفرعية

معامل ألفا كرونباخ

الميارات
ميارات تتعمؽ بالجانب الفكرم لمحكار

5

0.952

ميارات تتعمؽ بالقدرة التكاصمية

7

0.936

ميارات تتعمؽ بآداب الحكار

5

0.889

17

0.968

الدرجة الكمية
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كيتضح مف الجدكؿ رقـ ( )6أف معامبلت ألفا كركنباخ كانت أكبر مف ( ،)0.6حيث
بمغ معامؿ ألفا كركنباخ لمدرجة الكمية لقائمة ميارات الحكار ( ،)0.968كىك معامؿ مرتفع.
تكافؤ المجموعتين:
قامت الباحثة بالتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف في المتغيرات المتكقع تأثيرىا في تجربة
الدراسة كىي متغير العمر ،كمتغير ميارات الحكار ،كفيما يمي تكضيح ذلؾ:
متغير العمر:
قامت الباحثة برصد أعمار المجمكعتيف التجريبية كالضػابطة ،بيػدؼ التحقػؽ مػف الفػركؽ
فػػي متكسػػط أعمػػار المجمكعػػة التجريبيػػة كمتكسػػط أعمػػار المجمكعػػة الضػػابطة باسػػتخداـ اختبػػار
(ت) ،فكانت النتائج كما تظير في الجدكؿ رقـ (:)6
الجدول رقم ()6

اختبار ت لمفروق بين متوسط أعمار المجموعتين (ن = )95
متوسط

المجموعة

العدد

المجمكعة التجريبية

47

11.3658

المجمكعة الضابطة

48

11.458

االنحراف

األعمار

المعياري

0.4699
0.4285

قيمة

قيمة

0.788

0.434

()T

()Sig.

الداللة
ال فركؽ
غير دالة

ت الجدولية عند درجات حرية ( )93ومستوى داللة ( )0.05تساوي 1.96

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( )6يبػػيف أف قيمػػة ( )Sig.االحتماليػػة كانػػت أكبػػر مػػف مسػػتكل
الداللػػة ( ،)0.05كأف قيمػػة (ت) المحسػػكبة كانػػت أقػػؿ مػػف قيمػػة (ت) الجدكليػػة ،كىػػذا يػػدلؿ عمػػى
عدـ كجكد فركؽ في متكسط أعمار المجمكعتيف.
تكافؤ المجموعتين في ميارات الحوار:
قامت الباحثة بالتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف مف حيػث ميػارات الحػكار المتػكفرة كذلػؾ بعػد
التطبيؽ القبمي لبطاقة مبلحظػة ميػارات الحػكار عمػى أفػراد المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة ،فػي
يكـ السبت المكافؽ ( /13فبراير ،)2015 /كذلؾ مػف خػبلؿ اختبػار (ت) لمفػركؽ بػيف مجمػكعتيف
مستقمتيف (:)Independent Samples t-test
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جدول رقم ()7
نتائج اختبار ت لمفروق بين متوسط المجموعة التجريبية ومتوسط المجموعة الضابطة في التطبيق
القبمي لبطاقة مالحظة ميارات الحوار (ن = )95
المتوسط

االنحراف

ميارات الحوار

البيان

العدد

الجانب الفكري

المجموعة التجريبية

47

15.04

لمحوار

المجموعة الضابطة

48

15.771

5.736

المجموعة التجريبية

47

21.08

4.4

المجموعة الضابطة

48

21.58

6.1

المجموعة التجريبية

47

15.7

2.834

المجموعة الضابطة

48

15.75

2.74

المجموعة التجريبية

47

51.85

8.62

المجموعة الضابطة

48

53.10

13.11

القدرة التواصمية
آداب الحوار
الدرجة الكمية

"ميارات الحوار

الحسابي

المعياري
4.118

قيمة ()T

قيمة

()Sig.

0.710

0.480

0.457

0.649

0.047

0.963

0.549

0.584

ت الجدولية عند درجات حرية ( )93ومستوى داللة ( )0.05تساوي 1.96

كيتضح مف الجدكؿ رقـ ( )7أف جميع قيـ االحتماؿ ( )Sig.أكبر مف مستكل الداللة
( ،)0.05ككانت قيـ (ت) المحسكبة أقؿ مف قيـ (ت) الجدكلية لكؿ محكر مف ميارات الحكار،
كلمدرجة الكمية لمميارات ،كىذا يدلؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في ميارات
الحكار لدل طالبات الصؼ السادس باختبلؼ المجمكعة في التطبيؽ القبمي ،بما يؤكد تكافؤ
المجمكعتيف في ميارات الحكار
ثالثاً -األنشطة اإلثرائية.
قامت الباحثة باالطبلع عمى األدبيات التربكية ،كبعض البحكث كالدراسات السابقة ذات
العبلقة بأدب االختبلؼ ،كميارات الحكار ،كما قامت باالطبلع عمى كتاب التربية المدنية لمصؼ
السادس األساسي ،كاالطبلع عمى تحميؿ محتكل كتاب التربية المدنية لمصؼ السادس األساسي
الذم أعدتو ككالة الغكث الدكلية ،كمف ثـ قامت بصياغة بعض األنشطة اإلثرائية مرافقة لمكتاب
المدرسي ،حيث تضمنت األنشطة اإلثرائية مجمكعة مف آداب االختبلؼ ،كالتي تـ تضمينيا في
المادة اإلثرائية ،كتصميـ األنشطة في ضكئيا ،ككانت األنشطة اإلثرائية عبارة عف ( )8دركس،
قامت الباحثة بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف ،كقامت بتعديميا حسب مقترحات كتعديبلت
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لجنة التحكيـ مع العمـ بأف الممحؽ رقـ ( )3عبارة عف قائمة بأسماء محكمي األنشطة اإلثرائية،
بينما يبيف الممحؽ رقـ ( )4األنشطة اإلثرائية في صكرتيا النيائية.
كالجدير بالذكر أف األنشطة اإلثرائية تقكـ عمى أدب االختبلؼ الذم حددتو الباحثة في
اإلطار النظرم ،ككاف معظميا أنشطة غير تقميدية تتضمف مكاقؼ حكارية ،كمكاقؼ مف حياة
الرسكؿ  ،-  -كشرح بعض اآليات القرآنية ذات العبلقة ،كعركض عبر الحاسب اآللي،
كبطاقات نشاط ،إضافة إلى بعض األنشطة التمثيمية ،كأنشطة لعب األدكار ،كأنشطة تقكـ عمى
أسس تعاكنية ،كمقاطع فيديك معبرة ،كمناقشة بعض الصكر كالرسكـ ذات العبلقة .كجاءت
المفاىيـ اإلثرائية التي تضمنتيا المادة عمى النحك التالي:
 .1الخبلؼ ،كاالختبلؼ.
 .2التسامح ،كالتكاضع.
 .3االعتراؼ بالخطأ ،كاإليماف بتعدد الصكاب.
 .4اختبلؼ األلكاف ،كاختبلؼ األلسف.
 .5الكحدة ،كركح التعاكف.
 .6الحكار بالحسنى.
 .7إحساف الظف باآلخريف ،كاتباع الحؽ كالتزامو.
 .8حسف اإلنصات لممخالؼ ،كاالبتعاد عف األجكاء االنفعالية.
كتـ اختيار األنشطة اإلثرائية مف خبلؿ مراجعة كتب التربية المدنية لمصفكؼ الخامس،
كالسادس ،كالسابع ،بدقة كالتعرؼ إلى أكثر المكضكعات كالمفاىيـ مناسبة لطالبات الصؼ
السادس ،كأكثرىا أىمية ،كأكثرىا تأثي انر في مستكل ميارات الحكار لدييف.
كالجدير بالذكر أف الباحثة استشارت ذكم االختصاص في اختيار األنشطة اإلثرائية،
كقامت بصياغتيا في صكرتيا األكلية ،كعرضتيا عمى مجمكعة مف أعضاء ىيئة التدريس في
الجامعات الفمسطينية ،كبعض المختصيف بمجاؿ التربية ،كمجاؿ التربية المدنية.
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رابعاً -دليل المعمم.
قامت الباحثة بصياغة األنشطة اإلثرائية لمنياج التربية المدنية في ضكء أدب
االختبلؼ ،ثـ قامت بتحديد مكضعيا في دركس الفصؿ الثاني مف مقرر التربية المدنية لمصؼ
السادس ،كمف ثـ قامت بتنظيـ الدركس ،كأعدت دليبلن لتنفيذىا يساعد المعمـ عمى تكظيؼ
األنشطة اإلثرائية بالمكازاة مع محتكل الكتاب المدرسي .كتتضمف دليؿ المعمـ عمى عدة عناصر
أساسية كىي:
 .1مقدمة تتضمف طبيعة األنشطة اإلثرائية.
 .2تحديد أىداؼ المادة كاألنشطة اإلثرائية المقترحة.
 .3اقتراح بعض التكجييات البلزمة لممعمـ عند تكظيؼ األنشطة اإلثرائية.
 .4تحديد بعض االعتبارات الكاجب مراعاتيا عف تنفيذ األنشطة اإلثرائية.
 .5صياغة كؿ درس مف دركس الكتاب المدرسي ،كتضميف األنشطة اإلثرائية بشكؿ إجرائي
بحيث يستطيع المعمـ تحقيؽ أىداؼ الكحدات كالدركس ،إضافة إلى تحقيؽ أىداؼ
األنشطة اإلثرائية لكؿ درس.
 .6تـ تحديد طرؽ التعميـ كالتعمـ الكاجب عمى المعمـ اتباعيا.
 .7تحديد الكسائؿ التي تمزـ المعمـ في تنفيذ الدركس كاألنشطة اإلثرائية ،مع العمـ بأف
الباحثة راعت أف تككف ىذه الكسائؿ متكفرة بالمدرسة الفمسطينية.
 .8أعدت الباحثة أنشطة تقكـ ،كأنشطة ختامية تساعد المعمـ في تحقيؽ أىداؼ الدرس،
كأنشطتو اإلثرائية.
خطوات الدراسة:
 -1قامت الباحثة بتحديد مشكمة الدراسة ،كأسئمتيا.
 -2االطبلع عمى األدبيات التربكية السابقة ،كبعض البحكث ذات العبلقة.
 -3إعداد أدكات الدراسة ،كالتي تضمنت :قائمة ميارات الحكار المراد تنميتيا ،بطاقة مبلحظة
ميارات الحكار ،األنشطة اإلثرائية في ضكء أدب االختبلؼ ،كدليؿ المعمـ.
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 -4عرض أدكات الدراسة عمى مجمكعة مف المحكميف ،كتعديميا حسب مقترحاتيـ،
كتكصياتيـ.
 -5التأكد مف صدؽ بطاقة مبلحظة ميارات الحكار ،كثبات نتائجيا.
 -6اختيار عينة مف مجتمع الدراسة األصمي ،حيث أف مجتمع الدراسة األصمي يتككف مف
جميع طالبات الصؼ السادس بمحافظة خاف يكنس ،كتقسيميف إلى مجمكعتيف األكلى
ضابطة ،كالثانية تجريبية.
 -7تطبيؽ بطاقة مبلحظة ميارات الحكار قبميان.
 -8تطبيؽ األنشطة اإلثرائية لطالبات المجمكعة التجريبية ،كتدريس طالبات المجمكعة
الضابطة مف خبلؿ مكضكعات الكتاب المدرسي.
 -9تطبيؽ بطاقة مبلحظة الميارات بعديان ،كمقارنة النتائج.
 -10جمع البيانات ،كاإلجابة عف أسئمة الدراسة ،كالتحقؽ مف فركضيا.
 -11صياغة نتائج الدراسة ،كاقتراح التكصيات المناسبة ،كاقتراح بعض البحكث المستقبمية.
األسموب اإلحصائي:
كانت األداة األساسية لجمع البيانات عبارة عػف بطاقػة مبلحظػة تقػكـ عمػى قائمػة ميػارات
الحػكار ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة ،كتحميػػؿ البيانػػات ،كمقارنػػة النتػػائج سػػيتـ االعتمػػاد عمػػى برنػػامج
رزمػة التحميػؿ اإلحصػائي لمعمػكـ االجتماعيػة ()Statistical Package for Social Science
(.)SPSS
كالجػػدير بالػػذكر أف الباحثػػة اسػػتخدمت سػػمـ تقػػدير ليكػػرت الخماسػػي الترتيػػب لقيػػاس درجػػة
إتقاف الميارة ،كقامت بترميز البيانات كتصحيحيا حسب درج التكافر باستخداـ الجدكؿ رقـ (:)8
جدول رقم ( :)8طريقة إدخال البيانات وترميزىا
درجة التوافر
الترميز لمحاسب اآللي

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

صغيرة

صغيرة جداً

5

4

3

2

1

كبنػػاء عمػػى الترميػػز السػػابؽ فػػإف النيايػػة العظمػػى لبطاقػػة المبلحظػػة تبمػػغ ( )85درجػػة ،كأف أدنػػى
درجة لبطاقة المبلحظة تبمغ ( )17درجة.
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كلئلجابػة عمػى أسػئمة الد ارسػػة كتحميػؿ البيانػات كاختبػار الفرضػػيات سػتعتمد الباحثػة عمػى مجمكعػػة
مف االختبارات اإلحصائية المناسبة ،كىي:
 التك ػ اررات كالنسػػب المئكيػػة ( :)Frequencies and Percentageكيسػػتخدـ ىػػذااألمر لمتعرؼ عمى تكرار الفئة.
 -مع ػػامبلت االرتب ػػاط (Coefficient

 :)Correlationلمتحق ػػؽ م ػػف ص ػػدؽ بطاق ػػة

مبلحظة الميارات كثباتيا ،كالعبلقة بيف المتغيرات.
 طريقػػة التجزئػػة النصػػفية ( :)Split-Half Coefficientلمتعػػرؼ عمػػى ثبػػات بطاقػػةمبلحظة ميارات الحكار.
 معامػؿ ألفػا كركنبػاخ ( :)Cronbach's Alpha Coefficientلمتعػرؼ عمػى ثبػاتبطاقة مبلحظة ميارات الحكار.
 اختبػػار ( :)Independent Samples T - Testلمتعػػرؼ عمػػى الفػػركؽ بػػيفمجمكعتيف مستقمتيف.
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الفصل الخامس
عرض النتائج ومناقشتيا
 اإلجابة عن السؤال األول.
 اإلجابة عن السؤال الثاني.
 اإلجابة عن السؤال الثالث.
 التوصيات.
 المقترحات والبحوث المستقبمية.
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الفصل الخامس
عرض النتائج ومناقشتيا
المقدمة:
ييتـ الفصؿ الخامس بعرض النتائج التي تـ التكصؿ إلييا ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف
أسئمة الدراسة ،كالتحقؽ مف فركضيا.
اإلجابة عن السؤال األول والذي ينص عمى" :ما ميارات الحوار الواجب تنميتيا لدى طالبات
الصف السادس األساسي بمدارس محافظة خان يونس؟".
لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ قامت الباحثة باالطبلع عمى األدبيات التربكية السابقة،
كالعديد مف البحكث ذات العبلقة بميارات الحكار ،كمنيا دراسة (الحارثي ،)2013 ،دراسة
(جبراف كمساعدة ،)2009 ،كدراسة (باكزير ،)2009 ،كدراسة (العطكم ،)2012 ،كدراسة
(العبيد ،)2010 ،كدراسة (الزىراني ،)2011 ،ككتاب (المكجاف ،)2006 ،ككتاب (المشكخي،
 .)2009كما يتضمف اإلطار النظرم شرحان مفصبلن لميارات الحكار.
كتكصمت إلى أف ميارات الحكار الكاجب تنميتيا لدل طالبات الصؼ السادس األساسي
عبارة عف ثبلث ميارات رئيسة ،كينبثؽ عنيا ( )17ميارة فرعية ،كالجدكؿ التالي يكضح
الميارات الرئيسة ،كالميارات الفرعية:
جدول رقم ()9
قائمة ميارات الحوار في صورتيا النيائية
الميارات الفرعية

الميارات
ميارات تتعمؽ بالجانب الفكرم لمحكار

5

ميارات تتعمؽ بالقدرة التكاصمية

7

ميارات تتعمؽ بآداب الحكار

5

ميارات الحوار

17

الجدكؿ رقـ ( )9يكضح أف الميارات الكاجب تنميتيا لدل طالبات الصؼ السادس تبمغ
( )17ميارة ،كجاءت ىذه الميارات عمى النحك التالي:
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 -1ميارات تتعمؽ بالجانب الفكرم لمحكار ( 5ميارات فرعية).
 -2ميارات تتعمؽ بالقدرة التكاصمية ( 7ميارات فرعية).
 -3ميارات تتعمؽ بآداب الحكار ( 5ميارات فرعية).
كالممحؽ رقـ ( )2يكضح ميارات الحكار الكاجب تنميتيا عند طالبات الصؼ السادس
األساسي في صكرتيا النيائية ،كبيذا تمت اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة.
اإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص عمى" :ما األنشطة اإلثرائية المقترحة في ضوء أدب
االختالف التي يمكن أن تسيم في تنمية ميارات الحوار لدى طالبات الصف السادس األساسي
بمدارس محافظة خان يونس؟".
لئلجابة عف السؤاؿ الثاني قامت الباحثة باإلطبلع عمى األدبيات السابقة ،كالبحكث ذات
العبلقة بأدب االختبلؼ ،كمف ثـ قامت بصياغة مجمكعة مف األنشطة اإلثرائية ،ككانت األنشطة
عبارة عف إثراء لكؿ دركس الفصؿ الثاني مف الكتاب المقرر ،كراعت الباحثة في صياغة
األنشطة عدة شركط كمعايير أىميا :مراعاة الفركؽ الفردية ،أف تناسب المستكل المعرفي كالعقمي
لمطالبات ،كأف تككف كاضحة مفيكمة ،كما اىتمت الباحثة بكضع دليؿ يمكف أف يساعد المعمـ
في تدريسيا.
كالجدير بالذكر أف المادة اإلثرائية تحتكم عمى مكضكع الدرس ،كالمفيكـ اإلثرائي
المرتبط بو ،كاألىداؼ التعميمية ،كاالستراتيجيات التي يمكف لممعمـ استخداميا ،كالكسائؿ التعميمية
التي مف شأنيا تعزيز إجراءات عممية التعميـ كالتعمـ ،كما اىتمت الباحثة بأف تحتكم المادة
اإلثرائية عمى كسائؿ تقكيـ مناسبة.
كما كحاكلت أف تككف المفاىيـ كاألنشطة اإلثرائية ذات عبلقة بميارات الحكار الكاجب
تنميتيا لدل الطالبات .انظر الممحؽ رقـ ( )4يبيف المادة اإلثرائية في ضكء أدب االختبلؼ.
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اإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص عمى" :ما أثر األنشطة اإلثرائية المقترحة في ضوء أدب
االختالف في تنمية ميارات الحوار لدى طالبات الصف السادس األساسي بمدارس محافظة
خان يونس؟".
لئلجابة عف السؤاؿ الثالث قامت الباحثة بالتحقؽ مف الفرض التالي:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات
المجموعة التجريبية والضابطة في ميارات الحوار كما تقيسيا بطاقة المالحظة في التطبيق
البعدي.
لمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ تـ استخداـ اختبار (ت) لمفركؽ بيف المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة المبلحظة ،كالجدكؿ رقـ ( )10يبيف النتائج:
جدول رقم ()10
نتائج اختبار ت لمفروق بين متوسط المجموعة التجريبية ومتوسط المجموعة الضابطة في التطبيق
البعدي لبطاقة مالحظة ميارات الحوار (ن = )95
المتوسط

االنحراف

قيمة

قيمة

الحسابي

المعياري

()T

()Sig.

3.43

5.572

0.000

4.19

0.000

3.141

0.002

4.554

0.000

ميارات الحوار

البيان

العدد

الجانب الفكري

المجموعة التجريبية

47

20.66

المجموعة الضابطة

48

16.38

4.04

المجموعة التجريبية

47

28.55

4.82

المجموعة الضابطة

48

24.021

5.70

المجموعة التجريبية

47

20.872

3.20

المجموعة الضابطة

48

18.583

4.00

المجموعة التجريبية

47

70.085

11.03

المجموعة الضابطة

48

58.979

12.67

لمحوار

القدرة التواصمية
آداب الحوار
الدرجة الكمية

"ميارات الحوار

ت الجدولية عند درجات حرية ( )93ومستوى داللة ( )0.05تساوي 1.96

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )10أف جميع قيـ االحتماؿ كانت أدنى مف مستكل الداللة
( ،)0.05ككانت قيـ (ت) المحسكبة أكبر مف قيمة (ت) الجدكلية لكؿ ميارة رئيسة مف ميارات
الحكار ،كلمدرجة الكمية لميارات الحكار.
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كىذا يدلؿ عمى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة
التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة ،كالكاضح بأف تمؾ الفركؽ لصالح طالبات
المجمكعة التجريبية.
كتعزك الباحثة ىذه النتائج إلى األنشطة اإلثرائية التي درستيا طالبات المجمكعة
التجريبية ،بينما درست المجمكعة الضابطة المادة الدراسية دكف ىذه األنشطة .كىذه األنشطة
اإلثرائية تحتكم العديد مف المكاقؼ التي تساعد عمى اكتساب الطالبة احتراـ اآلخريف ،كتنمي
لدييف ميارات االستماع الجيد ،كميارات طرح األفكار ،خاصة عند االختبلؼ مع اآلخريف.
السيما تمؾ المكاقؼ العممية التي تـ تقديميا كتنفيذىا مف خبلؿ األنشطة التمثيمية كلعب األدكار
كما أف المادة اإلثرائية تحتكم أنشطة تعزز ركح التعاكف مع اآلخريف ،كالتسامح عند
المقدرة ،كما أف األنشطة احتكت عمى بعض المكاقؼ التي تتطمب مف الطالبة التأمؿ كالتدبر في
المكقؼ الذم تتعرض ليا  ،كىذا انعكس عمى قدراتيف في طرح األفكار كاالستفادة مف آراء
اآلخريف ،كتقبؿ اآلخريف ،كتقبؿ النقد البناء ،كما أف المادة اإلثرائية تحتكم عمى أنشطة تسيـ في
رفع مستكل ميارات الطالبة في االتصاؿ كالتكاصؿ مع اآلخريف بطريقة إيجابية .كىذا ما أكده
(أبك سنينة )100 :2008 ،حيث أشار إلى أف التعمـ التعاكني ،كالمحاكرة يعزز قدرات الطمبة،
كيحقؽ أىداؼ التربية المدنية ،كمف بينيا ترسيخ لغة الحكار.
كما تتفؽ ىذه النتائج ،مع نتائج دراسة (الحارثي )2013 ،التي أكدت عمى فاعمية
استراتيجيات تدريس الحديث في تنمية ميارات الحكار ،ككذلؾ نتائج دراسة (شقكرة )2015 ،التي
أكدت عمى دكر إثراء المحتكل في تنمية قيـ الحكار.
كإللقاء المزيد مف الضكء عمى ىذه النتائج ،كبياف مدل تقدـ طالبات المجمكعة التجريبية،
كمدل النمك الحاصؿ في ميارات الحكار لدييف تـ اختبار الفرض التالي:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات
المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات الحوار.
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لمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار (ت) لمفركؽ بيف
متكسط تقديرات طالبات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ البعدم ،كالجدكؿ التالي
يكضح النتائج لجميع الميارات الرئيسة ،كالفرعية:
جدول رقم ()11
نتائج اختبار ت لمفروق بين متوسط المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة
ميارات الحوار
المتوسط

االنحراف

ميارات الحوار

المجموعة التجريبية

العدد

الجانب الفكري

التطبيق القبمي

47

15.043

التطبيق البعدي

47

20.67

3.43

التطبيق القبمي

47

21.085

4.41

التطبيق البعدي

47

28.553

4.82

التطبيق القبمي

47

15.72

2.83

التطبيق البعدي

47

20.872

3.13

الدرجة الكمية

التطبيق القبمي

47

51.851

8.62

"ميارات الحوار

التطبيق البعدي

47

70.085

11.03

لمحوار

القدرة التواصمية
آداب الحوار

الحسابي

المعياري
4.12

قيمة

قيمة

()Sig.

إيتا

7.187

0.000

0.528

7.841

0.000

0.57

8.368

0.000

0.603

8.930

0.000

0.632

()T

مربع

ت الجدولية عند درجات حرية ( )46ومستوى داللة ( )0.05تساوي 2.01

الجدكؿ رقـ ( )11يكضح أف قيـ االحتماؿ كانت أقؿ مف مستكل الداللة (،)0.05
ككانت قيـ (ت) المحسكبة أكبر مف قيمة (ت) الجدكلية ،كىذا يدلؿ عمى كجكد فركؽ في ميارات
الحكار بيف التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ البعدم لطالبات المجمكعة التجريبية ،ككانت تمؾ الفركؽ
لصالح التطبيؽ البعدم ،كالكاضح بأف قيـ مربع إيتا كانت أعمى مف ( ،)0.2أم أف التأثير كاف
كبي انر جدان ،كبمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لميارات الحكار لدل طالبات الصؼ السادس
في التطبيؽ البعدم ( ،)70.085كالدرجة الكمية ( ،)85أم أف الكزف النسبي يساكم
( ،)%82.454كىي نسبة مرتفعة تؤكد عمى أف الطالبات أصبح لدييف ميارات حكار جيدة.
كتعزك الباحثة ىذه النتائج إلى األنشطة اإلثرائية التي درستيا الطالبات ،فيي تتضمف
مجمكعة مف القيـ كالمفاىيـ القائمة عمى أدب االختبلؼ ،ككيفية التعامؿ كالتحاكر مع اآلخريف،
كتقبؿ النقد ،إضافة إلى أف األنشطة اإلثرائية احتكت عمى مجمكعة مف االستراتيجيات كالطرؽ
كالكسائؿ كاألنشطة الشيقة ،التي أتاحت فرص ممارسة الحكار عمميان مف خبلؿ األنشطة الحكارية
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التي كانت تدكر بيف المعممة كالطالبات ،كبيف الطالبات أنفسيف ،مما ساىـ في إثارة نكع مف
التفاعؿ االجتماعي كىذا ما أكدتو دراسة (لتؿ كفكس ،)2004 ،كد ارسة (أكبؿ ،)2008 ،كدراسة
(شقكرة )2015 ،حيث أظيرت نتائج ىذه الدراسات دكر األنشطة الحكارية كفعاليتيا في اكتساب
الخبرات كتدعيـ التعمـ.
كما أف األنشطة اإلثرائية أثارت انتباه الطالبات ،كجعمتيف أكثر تحمبلن لممسئكلية خاصة
عند الحكار مع اآلخريف .كلقد الحظت الباحثة اكتساب الطالبات لمعديد مف الميارات كالكسائؿ
كالطرؽ الحكارية أثناء تطبيؽ التجربة ،كمدل التفاعؿ الذم ظير عمى الطالبات أنفسيف.
كالتربية المدنية تعتمد أساسان عمى تعريؼ كؿ فرد بحقكقو ككاجباتو ،كما أف المادة
اإلثرائية ارتكزت عمى العديد مف المفاىيـ كالقيـ التي تعزز ثقة الطالبة بنفسيا ،كثقتيا بأفكارىا،
كطريقة طرح ىذه األفكار .كما اىتمت المادة اإلثرائية بجكانب أخرل أىميا الطبلقة كالقدرة
التكاصمية كاستخداـ العبارات السممية الكاضحة كتكصيؿ الرسالة بشكؿ سميـ يضفي عمييا عنصر
مناسبتيا مع المكقؼ ،ككضكحيا كتعمقيا بالمكضكع الحكارم .كىذا انعكس عمى ميارات الحكار
سكاء مف النكاحي الفكرية ،أك القدرة التكاصمية أك استخداـ آداب الحكار البلزمة مف إظيار
لمبشاشة كاالىتماـ بآراء اآلخريف ،كاستخداـ لغة الجسد أثناء الحكار .كتتفؽ ىذه النتائج – إلى حد
ما  -مع نتائج دراسة (الحارثي ،)2013 ،كدراسة (شقكرة ،)2015 ،حيث أكدت عمى أف المادة
اإلثرائية التي أعدتيا الباحثة لو أثر في تنمية قيـ الحكار لدل الطمبة.
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التوصيات:
 .1ضركرة أف يستعيف معمـ التربية المدنية لمصؼ السادس باألنشطة اإلثرائية التي أعدتيا
الباحثة في ضكء أدب االختبلؼ.
 .2ضركرة إثراء محتكل كتب التربية المدنية بالمفاىيـ كالقيـ ،كاآلداب كالميارات البلزمة لمطمبة،
كالمجتمع الفمسطيني في ضكء التحديات التي يكاجييا.
 .3إعادة النظر في اإلطار المفاىيمي لكتب التربية المدنية المقررة عمى طمبة المرحمة األساسية.
 .4تضميف أدب االختبلؼ المناىج الدراسية السيما في كتب التربية المدنية كالكطنية ككتب
التربية اإلسبلمية.
 .5تضميف كسائؿ كأنشطة تعميمية تي ىعزز قيـ الحكار لدل الطمبة في مختمؼ المقررات الدراسية.

 .6ضركرة استخداـ معمـ التربية المدنية الطرؽ الحكارية كادارة النقاشات أثناء تدريس مقرر
كمكضكعات التربية المدنية.
 .7ضركرة أف يطمع معمـ التربية المدنية عمى نتائج البحكث اإلجرائية التي حاكلت إثراء محتكل
كتب التربية المدنية.
 .8ضركرة نشر ثقافة الحكار داخؿ الغرفة الصفية ،كداخؿ المدرسة؛ لما ليا مف أىمية في رفع
مستكل التفاعؿ الصفي.

المقترحات والبحوث المستقبمية:
 .1إجراء دراسات إلثراء محتكل كتب التربية المدنية بأدب االختبلؼ لصفكؼ كمراحؿ دراسية
أخرل.
 .2إجراء دراسات إلثراء محتكل كتب التربية اإلسبلمية بأدب االختبلؼ كقياس أثرىا في تنمية
القيـ كالمفاىيـ اإلسبلمية.
 .3إجراء دراسات تتعمؽ بمككنات أدب االختبلؼ البلزـ تكافرىا في كتب التربية المدنية ،ككتب
التربية اإلسبلمية.
 .4إجراء دراسات تيدؼ إلى تنمية ميارات الحكار لدل طمبة المراحؿ التعميمية المختمفة.
 .5إجراء دراسات تيدؼ لمكشؼ عف فاعمية التدريس باستخداـ الطرؽ الحكارية ،كأثرىا في تعزيز
قيـ التسامح لدل الطمبة.
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قائمة المصادر والمراجع

 أوالً :المراجع العربية.
 ثانياً :المراجع األجنبية.
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم.
أوالً :المراجع العربية.
-1

ابف حميد ،صالح بف عبد اهلل (1420ق1999 /ـ) :معالم في منيج الدعوة ،دار
األندلس الخضراء ،جدة ،المممكة العربية السعكدية.

-2

ابف حميد ،صالح عبد اهلل ( :)2003أصول الحوار وآدابو في اإلسالم ،دار المنارة،
جدة ،المممكة العربية السعكدية.

-3

ابف منظكر ،اإلماـ محمد بف مكرـ بف عمي بف أحمد األنصارم بف محمد (:)2003
لسان العرب ،الطبعة الثالثة ،دار صادر )15( ،جزءان.

-4

أبك الحسيف ،أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم ( 1420ق1999 /ـ) :معجم
مقاييس المغة ،دار الجيؿ )6( ،أجزاء.

-5

أبك جزر ،منى محمد مكسى ( :)2012آداب االختبلؼ المتضمنة بمحتكل التربية
اإلسبلمية لممرحمة الثانكية في ضكء الفكر اإلسبلمي كمدل اكتساب الطمبة ليا ،رسالة
ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.

-6

أبك ختمة ،إيناس عمر محمد ( :)2005نظريات المناىج التربوية ،دار صفاء لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف.

-7

أبك سنينة ،عكدة عبد الجكاد ( :)2008أثر شكميف مف أشكاؿ التعمـ التعاكني في
تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي في مبحث التربية الكطنية كالمدنية مقارنة
بالطريقة التقميدية ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد (،)14
ص.112 - 85 :

-8

أبك شنب ،ىاني محمد ( :)2012تجميات ظاىرة االختبلؼ كالتعددية في الفكر
اإلسبلمي ،كمية العمكـ كالتكنكلكجيا ،مؤتمر التعددية وحق االختالف من منظور
إسالمي ودور الجامعات في تنمية ذلك ،جامعة النجاح الكطنية ،فمسطيف.
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-9

أبك عبلـ ،رجاء ( :)2010مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية ،دار النشر
لمجامعات ،القاىرة ،جميكرية مصر العربية.

 -10أبك عكدة ،خالد فؤاد محمد ( :)2009مدى ممارسة طمبة الدراسات العميا ألدب
االختالف في اإلسالم من وجية نظر أساتذتيم في الجامعات الفمسطينية ،رسالة
ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.
 -11أبك فكدة ،ىبة محمد عبد السبلـ ( :)2010إثراء محتوى منياج العموم بمستحدثات
بيولوجية وأثره في تنمية التنور البيولوجي لدى طالبات الصف الثامن األساسي ،رسالة
ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.
 -12األستاذ ،محمكد حسف كمطر ،ماجد محمكد ( :)2011أساسيات المناىج ،الطبعة
األكلى ،كمية التربية بجامعة األقصى ،غزة فمسطيف.
 -13األستاذ ،محمكد حسف كمطر ،ماجد محمكد ( :)2014أساسيات المناىج ،إصدار
 ،2014كمية التربية بجامعة األقصى ،غزة فمسطيف.
 -14األغا ،إحساف كاألستاذ ،محمكد ( :)2113تصميم البحث التربوي( ،دكف دار نشر)،
غزة ،فمسطيف.
 -15باحارث ،أحمد محمد أحمد ( :)2010مدى إسيام النشاط الطالبي في تنمية الحوار
لدى طالب المرحمة الثانوية من وجية رواد النشاط ومديري المدارس في محافظة
الميث ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.
 -16باىماـ ،إيماف سعيد أحمد ( :)2009دور المنيج الدراسي في النظام التربوي اإلسالمي
في مواجية تحديات العصر "تصور مقترح" ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرل ،المممكة
العربية السعكدية.
 -17باكزير ،عادؿ ( :)2009دكر معمـ التربية اإلسبلمية في تنمية قدرات الحكار الكطني
لدل طمبة المرحمة الثانكية ،الرياض ،مركز الممك عبد العزيز لمحوار الوطني ،المممكة
العربية السعكدية.
 -18بشير ،معاذ نظمي ( :)2009تحميل محتوى كتب التربية الوطنية وتقويميا لمصفوف
الخامس ،السادس ،السابع ،من وجية نظر معممي ومعممات محافظات شمال الشفة
الغربية ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس فمسطيف.
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 -19بف بيو ،عبد اهلل ( :)2012أدب االختبلؼ ،صيد الفوائد ،متكفرة عمى الرابط اإللكتركني
(.)http://aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=159#.VW1DHSxGTIV
 -20بني فارس ،محمكد جمعة ( :)2011القيـ ذات الصمة بحقكؽ اإلنساف المتضمنة في
كتب التربية الكطنية كالمدنية لممرحمة األساسية في األردف "دراسة تحميمية" ،دراسات
العموم التربوية ،المجمد ( ،)38ممحؽ رقـ (.)6
 -21تمار ،ناجي كبف بريكة ،عبد الرحمف ( :)2002المناىج التعميمية والتقويم التربوي،
مطبعة النجاح ،الدار البيضاء ،المغرب.
 -22جامعة القدس المفتكحة ( :)2010المنياج التربوي ،طبعة  ،2010عماف ،األردف.
 -23جبراف ،عمي محمد كمساعدة ،كليد أحمد ( :)2009ثقافة الحكار مف المنظكر اإلسبلمي
كأىميتو في حؿ المشكبلت الطبلبية في الجامعات ،كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية،
جامعة اليرمكؾ ،إربد ،األردف.
 -24الجرجاكم ،زياد عمي ( :)2010نحك سياسية تعميمية كفمسفة تربكية لتعزيز قيـ التربية
المدنية في المجتمع الفمسطيني ،مقدم لمؤتمر تعزيز التربية المدنية في النظام التربوي
الفمسطيني ،مركز إبداع المعمـ بغزة ،المنعقد بتاريخ .2010/7/19
 -25الجرجاكم ،زياد عمي ،)2009( ،كاقع إدارة النشاط الطبلبي في مدارس التعميـ األساسي
الحككمية في مدينة غزة ،جامعة القدس المفتوحة غزة.
 -26جمعة ،حسيف ( :)2008ثقافة الحكار مع اآلخر ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد (،)24
العدد الثالث كالرابع ،ص.20 – 11 :
 -27جمعية ،بك كبشة ( :)2013تحديث المناىج التعميمية ضمف عممية اإلصبلح التربكم،
مجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية ،العدد ( ،)10ص.26 – 21 :
 -28الحارثي ،أماني سعد محمد ( :)2013فاعمية استخدام استراتيجيات مختارة في تدريس
مادة الحديث والثقافة اإلسالمية لتنمية الوعي بمفاىيم الثقافة اإلسالمية وميارات
الحوار لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة مكة المكرمة ،رسالة دكتكراه ،جامعة
أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.
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 -29حداد ،مركاف ( :)2012إدارة االختبلؼ كحؿ الخبلؼ مف منظكر إسبلمي ،معيد
الدراسات المائية كالبيئية ،مؤتمر التعددية وحق االختالف من منظور إسالمي ودور
الجامعات في تنمية ذلل ،جامعة النجاح الكطنية ،فمسطيف.
 -30الحسف ،السيد محمد أبك ىاشـ ( :)2006الخصائص السيككمترية ألدكات القياس في
البحكث النفسية كالتربكية باستخداـ ( ،)SPSSمركز البحوث التربوية ،جامعة الممؾ
سعكد ،المممكة العربية السعكدية.
 -31حسيف ،نذير أحمد مصطفى ( :)2007منياج التربية المدنية الفمسطيني ودوره في
التنشئة الديمقراطية لدى طالب المرحمة األساسية في فمسطين "دراسة حالة محافظة
نابمس  ،"2006 – 1994رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس فمسطيف.
 -32خضر ،السيد ( :)2010الحوار في السنة النبوية ،رابطة العالـ اإلسبلمي ،المركز
العالمي لمتعريؼ برسكؿ اهلل  ،-  -مكة المكرمة ،المممكة العربية السعكدية.
 -33خضر ،فخرم ( :)2012تضميف مشركعات التعمـ الخدمي في كتب التربية الكطنية
كالمدنية في المرحمة األساسية العميا في األردف ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث ،المجمد
( ،)26العدد الثامف ،ص.1876 – 1849 :
 -34الخطكط العريضة لمنياج العمكـ االجتماعية كالتربية الكطنية في مرحمة التعميـ األساسي
( :)1999إعداد الفريق الوطني لمعموم االجتماعية والتربية الوطنية.
 -35الخطيب ،محمد جكاد ( :)2010دكر التربية المدنية في تنمية مركنة األنا في الشخصية
الفمسطينية ،مجمة جامعة األزىر بغزة ،المجمد ( ،)12العدد ( ،)2ص.594 – 537 :
 -36دركيش ،عطا حسف ( :)2010مدل نجاح منياج التربية المدنية في خمؽ ثقافة مدنية
فمسطينية ،مجمة جامعة األزىر بغزة ،المجمد ( ،)12العدد ( ،)2ص.778 – 733 :
 -37الرشيدم ،أحمد عنيزاف ( :)2012فاعمية تدريس المغة العربية بأسموب الحوار في
تحصيل طمبة الصف التاسع وتفكيرىم االستقرائي بدولة الكويت ،رسالة ماجستير،
جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا.
 -38الرياف ،صبحي ( :)2012دكر االختبلؼ في تحقيؽ السمـ االجتماعي ،بحث مقدم إلى
مؤتمر كمية الشريعة الدولي الثاني بعنوان "السمم االجتماعي من منظور إسالمي"،
جامعة النجاح الكطنية ،نابمس فمسطيف.
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 -39الزىراني ،ميرة بنت عبد القادر محمد ( :)2011إسيام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة
الحوار من وجية نظر المشرفات التربويات والمعممات بمدينة مكة المكرمة ،رسالة
ماجستير ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.
 -40السعايدة ،منعـ كطبلفحة ،حامد كالحمايدة ،عبل ( :)2009القيـ المرتبطة بالعمؿ الميني
في كتب التربية الكطنية كالمدنية لممرحمة األساسية العميا في األردف ،مجمة جامعة
النجاح لألبحاث ،المجمد ( ،)23العدد الثاني ،ص.474 – 439 :
 -41السيد ،محمكد ( :)2010من قضايا التربية عمى المواطنة ،مؤسسة الفكر العربي،
متكفر عمى الرابط.)http://www.arabthought.org/content( :
 -42شقكرة ،غادة حسف أحمد ( :)2012إثراء محتوى منياج المغة العربية لمصفوف األربعة
األولى في ضوء مفاىيم حقوق اإلنسان ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية بغزة،
فمسطيف.
 -43شقكرة ،فداء حسف أحمد ( :)2015أثر إثراء محتوى كتاب التربية المدنية في تنمية قيم
الحوار لدى طمبة الصف الرابع األساسي ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية بغزة،
فمسطيف.
 -44شعث ،ناىؿ أحمد ( :)2009إثراء محتوى اليندسة الفراغية في منياج الصف العاشر
األساسي بميارات التفكير البصري ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.
 -45شمداف ،أنكر ( :)2001إثراء منياج العموم بعمميات العمم وأثره عمى مستوى النمو
العقمي لتالميذ الصف الخامس وميوليم نحو العمم في محافظة غزة ،رسالة ماجستير،
جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.
 -46الشمكم ،ىدل بنت ثكاب بف عيضو ( :)2013االختالف في الرأي وضوابطو من
منظور التربية اإلسالمية وفي ضوء متطمبات الواقع المعاصر ،رسالة ماجستير ،جامعة
أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.
 -47ضمرة ،معف محمكد عثماف ( :)2005الحوار في القرآن الكريم ،رسالة ماجستير،
جامعة النجاح الكطنية ،نابمس فمسطيف.
 -48طبلفحة ،حامد عبد اهلل ( :)2012درجة تكظيؼ معممي مادة التربية الكطنية كالمدنية
بالمرحمة األساسية العميا لمشركعات التعمـ الخدمي في التدريس كالمعيقات التي تحد دكف
113

تنفيذىا ،المجمة األردنية في العموم التربوية ،المجمد ( ،)8العدد ( ،)4ص– 345 :
.363
 -49طبلفحة ،حامد عبد اهلل ( :)2013المناىج تخطيطيا تطويرىا تنفيذىا ،الطبعة األكلى،
الرضكاف لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 -50عبد الحؽ ،كايد إبراىيـ ( :)2009تخطيط المناىج وفق منيج التفريد والتعمم الذاتي،
الطبعة األكلى ،دار الفكر ناشركف كمكزعكف ،عماف ،األردف.
 -51عبد العالي ،دبمة كدليمة ،خينش كنزيية ،خميؿ ( :)2005المناىج التربكية العربية بيف
متطمبات التطكير كمتطمبات التغيير ،المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات
الراىنة ،جامعة محمد خيضر ببسكرة ،الجزائر.
 -52عبد الكريـ ،زينب ( :)2113عمم النفس التربوي ،دار أسامة ،عماف ،األردف.
 -53العبد اهلل ،إبراىيـ يكسؼ ( :)2004اإلصالحات التربوية لمواجية متطمبات العصر،
وتحديات المستقبل ،شركة المطبكعات لمنشر كالتكزيع ،بيركت ،لبناف.
 -54العبيد ،إبراىيـ عبد اهلل ( :)2010تعزيز ثقافة الحكار كمياراتو لدل طبلب المرحمة
الثانكية الدكاعي كالمبررات كاألساليب ،مركز الممك عبد العزيز لمحوار الوطني ،إدارة
الدراسات كالبحكث كالنشر ،المممكة العربية السعكدية.
 -55العتيبي ،غزية بنت غزام بف عبد اهلل ( :)2007الحوار التربوي كآلية االتصال واتخاذ
القرار لدى مديرات مدارس التعميم العام بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير ،جامعة
أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.
 -56العجرمي ،سمية سمماف عثماف ( :)2012دراسة تحميمية لمقيم المتضمنة في كتب
التربية اإلسالمية واالجتماعية وحقوق اإلنسان لمصف الرابع األساسي بفمسطين،
رسالة ماجستير ،جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.
 -57العدكاف ،زيد كالزيادات ،ماىر ( :)2009درجة تمثيؿ األسس الفمسفية لممنياج في كتب
التربية الكطنية كالمدنية في المرحمة األساسية العميا في األردف ،مجمة جامعة النجاح
لألبحاث ،المجمد ( ،)23العدد األكؿ ،ص.214 – 193 :
 -58العساؼ ،صالح ( :)1995المدخل إلى البحث في العموم السموكية ،مكتبة العبيكاف
لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.
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 -59العطكم ،أحمد عبد اهلل عكده ( :)2012واقع ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في
جامعة تبوك لميارات الحوار من وجية نظر الطالب ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرل،
المممكة العربية السعكدية.
 -60عفانة ،عز كالمكلك ،فتحية ( :)2004المنياج الدراسي أساسياتو وواقعو وأساليب
تطويره ،الطبعة األكلى ،دكف دار نشر ،غزة ،فمسطيف.
 -61العمكاني ،طو جابر ( :)1992أدب االختالف في اإلسالم ،الطبعة الخامسة ،الدار
العممية لمكتاب اإلسبلمي ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية ،إصدارات المعيد العالمي
لمفكر اإلسبلمي ،فيرجينيا ،الكاليات المتحدة األمريكية.
 -62عمرك ،نعماف ( :)2010مدل احتكاء مباحث التربية الكطنية لممرحمة األساسية العميا في
فمسطيف لمفيكـ حؽ العكدة ،جامعة القدس المفتوحة ،منطقة الخميؿ التعميمية ،فمسطيف.
 -63العمرم ،جابر بف بالقاسـ بف جابر ( :)2010إسيام معمم التربية اإلسالمية في بناء
شخصية تمميذ المرحمة االبتدائية ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية
السعكدية.
 -64الغناـ ،عمي ( :)2012دور المعمم في تنمية قيم الحوار لدى طمبة المرحمة األساسية
األولى ،رسالة ماجستير ،جامعة البحريف ،دكلة البحريف.
 -65فرج ،إيماف ( :)2005األبعاد االجتماعية كاالقتصادية لمشباب كالمراىقة ،مركز الدراسات
والوثائق االقتصادية والقانونية واالجتماعية ،القاىرة ،جميكرية مصر العربية.
 -66قطب ،إبراىيـ ( :)1991في ظالل القرآن ،الجزء األكؿ ،دار الشركؽ ،بيركت ،لبناف.
 -67قكارح ،محمد ( :)2011كاقع المعرفة المسبقة بأساليب التقكيـ في ضكء الدافعية لئلنجاز
لدل الطمبة الجامعييف ،مجمة دراسات نفسية وتربوية ،العدد (.)6
 -68كتاني ،سمير ( :)2012تجميات ظاىرة االختبلؼ كالتنكع في مضمار األدب ،أكاديمية
القاسمي ،مؤتمر التعددية وحق االختالف من منظور إسالمي ودور الجامعات في
تنمية ذلك ،جامعة النجاح الكطنية ،فمسطيف.
 -69المكلك ،فتحية صبحي ( :)1997أثر إثراء منيج العموم بميارات تفكير عممي عمى
تحصيل الطمبة في الصف السابع ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.
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 -70محمكد ،محمكد ( :)2008دكر المؤسسات التربكية في تنشئة المسمـ المعاصر عمى
االلتزاـ باآلداب الخمقية عند االختبلؼ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية
التربية ،مجمة العموم التربوية والدراسات اإلسالمية ،المجمد ( ،)20العدد الثالث ،المممكة
العربية السعكدية.
 -71المحيا ،خميؿ ( :)2008كممة االختالف في القرآن الكريم ،رسالة ماجستير ،جامعة
اإليماف ،اليمف.
 -72مراشدة ،حسيف أحمد ( :)2007تقكيـ كتاب التربية الكطنية لمصؼ التاسع مف مرحمة
التعميـ األساسي في األردف ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد ( ،)23العدد األكؿ ،ص:
.271 – 233
 -73مرتجى ،زكي رمزم كالرنتيسي ،محمكد محمد ( :)2011تقييـ محتكل مناىج التربية
المدنية لمصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع األساسي في ضكء قيـ المكاطنة ،مجمة الجامعة
اإلسالمية ،المجمد ( ،)19العدد ( ،)2ص.195 – 161 :
 -74مرعي ،تكفيؽ أحمد كالحيمة ،محمد محمكد ( :)2000المناىج التربوية الحديثة ،الطبعة
األكلى ،دار المسيرة ،عماف ،األردف.
 -75مرعي ،تكفيؽ أحمد كالحيمة ،محمد محمكد ( :)2007المناىج التربوية الحديثة
مفاىيميا وعناصرىا وأسسيا وعممياتيا ،الطبعة الثالثة ،دار المسيرة ،عماف ،األردف.
 -76المزيف ،محمد حسف محمد ( :)2009دور الجامعات الفمسطينية في تعزيز قيم
التسامح لدى طمبتيا من وجية نظرىم ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.
 -77المشكخي ،عبد اهلل بف سميماف ( :)2009الحوار وآدابو في اإلسالم ،الطبعة األكلى،
مكتبة العبيكاف ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.
 -78المكاكم ،محمد أشرؼ ( :)2001أساسيات المناىج ،دار النشر ،الرياض ،المممكة
العربية السعكدية.
 -79مقدـ ،عبد الحفيظ سعيد ( :)2011معايير تقييـ البحكث كالرسائؿ العممية ،جامعة نايف
لمعموم األمنية ،المممكة العربية السعكدية.
 -80ممحـ ،سامي ( :)2005القياس والتقويم في التربية وعمم النفس ،الطبعة الثانية ،دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
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 -81المكاجده ،بكر ( :)2010دكر كتب الثقافة اإلسبلمية المدرسية في حكار الحضارات مف
خبلؿ نشر ثقافة الحكار كالتسامح مع اآلخر في األردف ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث،
المجمد ( ،)24العدد ( ،)8ص.2288 – 2272 :
 -82المكجاف ،عبد اهلل ( :)2006الحوار في اإلسالم ،مركز الككف ،جدة ،المممكة العربية
السعكدية.
 -83النادم ،عائدة خضر خميؿ ( :)2007إثراء محتوى مقرر التكنولوجيا لمصف السابع
األساسي في ضوء المعايير العالمية ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية بغزة،
فمسطيف.
 -84النصار ،صالح عبد العزيز ،)2007( ،دكر النشاط المدرسي في التحصيؿ الدراسي،
ورقة عمل منشورة ضمن أعمال المقاء التربوي "النشاط تربية وتعميم" ،اإلدارة العامة
لنشاطات الطالبات ،الرياض.
 -85نكر ،فادم رفيؽ حسف ( :)2012منيج الحوار في السنة النبوية ،رسالة ماجستير،
جامعة النجاح الكطنية ،فمسطيف.
 -86ىندم ،سمية شاتي يكنس ( :)2009تحميل كتب التربية الوطنية لممرحمة األساسية
الدنيا في المنياج الفمسطيني "دراسة نقدية" ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الكطنية،
فمسطيف.
 -87ىندم ،صالح ذياب كعمياف ،ىشاـ عامر ( :)2000دراسات في المناىج واألساليب
العامة ،دار الفكر ،عماف ،األردف.
 -88ك ازرة التربية كالتعميـ ( :)2014الكتاب التربوي اإلحصائي السنوي ،اإلدارة العامة
لمتخطيط كالمناىج ،فمسطيف.
 -89ك ازرة التربية كالتعميـ ( :)1998خطة المنياج الفمسطيني ،مركز تطوير المناىج ،راـ اهلل،
فمسطيف.
 -90ككالة الغكث الدكلية ( :)2012دليل تدريس التربية المدنية لمصف السادس األساسي.
 -91اليامي ،حمد ( :)2011واقع إدارة برامج النشاط المدرسي في المدارس االبتدائية
الحكومية لمبنات بمدينة الرياض "دراسة ميدانية" ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرل
بالمممكة العربية السعكدية.
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قائمة المالحق

 ممحق رقم ( :)1قائمة ميارات الحوار في صورتيا األولية.
 ممحق رقم ( :)2بطاقة مالحظة ميارات الحوار في صورتيا النيائية.
 ممحق رقم ( :)3أسماء السادة المحكمين.
 ممحق رقم ( :)4دليل تدريس األنشطة اإلثرائية.
 ممحق رقم ( :)5كتاب تسييل ميمة الباحثة.
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قائمة المالحق
ممحق رقم ()1
قائمة ميارات الحوار في صورتيا األولية
جامعة األزىر – غزة
عمادة الدراسات العميا
كمية التربية
قسم المناىج وطرق التدريس

الدكتور الفاضل /الدكتورة الفاضمة.
تحية طيبة وبعد ، ....
تقكـ الباحثة بدراسة بعنكاف" :إثراء محتوى التربية المدنية في ضوء أدب االختالف وأثره في
تنمية ميارات الحوار لدى طمبة الصف السادس بمحافظة خان يونس" ،ضمف متطمبات
الحصكؿ عمى درجة الماجستير في قسـ المناىج كطرؽ التدريس بكمية التربية.
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت بإعداد عدة أدكات كمف ىذه األدكات بطاقة مبلحظة لميارات
الحكار عند طمبة الصؼ السادس ،حيث تعبر البطاقة عف مجمكعة مف الميارات الكاجب عمى
الطالب أف يكتسبيا مف خبلؿ األنشطة كالمادة اإلثرائية التي أعدتيا الباحثة.
كقامت الباحثة باالطبلع عمى العديد مف الدراسات السابقة ،كاألدبيات التربكية ذات العبلقة،
كقامت ببناء بطاقة المبلحظة ،كتتككف البطاقة مف ثبلث مجاالت أساسية ،كىي :ميارات تتعمؽ
بمحتكل كمضمكف الحكار ،ميارات لفظية لمحكار ،ميارات تتعمؽ بآداب الحكار.
كحرصان مف الباحثة عمى تقديـ أفضؿ النتائج كأدقيا ،ستعتمد عمى آرائكـ حكؿ قائمة الميارات
الرئيسة كالفرعية ،إيمانان منيا بقدراتكـ ،كخبراتكـ في مجاؿ البحث العممي.
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لذا أرجك مف سيادتكـ قراءة قائمة الميارات الرئيسة كالفرعية ،كالحكـ عمى سبلمتيا المغكية،
كقدرتيا عمى قياس الظاىرة ،كصدقيا ،كمدل انتماء الميارات الفرعية لمميارة الرئيسة ،كمدل
أىمية الميارة الفرعية بالنسبة لمميارة الرئيسية ،كما يمكنؾ ترتيب الميارات حسب أىميتيا
كتسمسميا المنطقي ،كيمكنؾ أيضان حذؼ الميارات غير المنتمية ،أك إضافة ميارات أخرل.
الدكتكر. .................................... :

الدرجة العممية. ............................. :
جية العمؿ. ................................ :
رقـ الياتؼ. ................................ :

عمماً بأن مالحظاتكم وتوجيياتكم محل عناية واىتمام الباحثة

الباحثة :ىند ماجد الف ار
قائمة الميارات
م

الميارة

أوالً:

ميارات تتعمق بمحتوى ومضمون الحوار

من حيث السالمة المغوية
مناسبة

.1

يمتزـ بالفكرة الرئيسة لمكضكع الحكار

.2

يطرح أفكار فرعية مف األفكار الرئيسة لمحكار المطركح

.3

يدعـ األفكار المطركحة لمحكار باألدلة كالبراىيف

.4

يتجنب األفكار كالمكاقؼ الجدلية أثناء الحكار

.5

يعرض األفكار بدقة كايجاز ال يخؿ بالمعنى

.6

يعرض األفكار متتابعة كفؽ تسمسؿ منطقي

.7

يستخدـ جمؿ انتقالية تحقؽ سبلسة االنتقاؿ بيف األفكار

.8

يمخص األفكار الميمة أثناء الحكار

ثانياً

الميارات المفظية لمحوار

مناسبة

.9

يستخدـ ألفاظ كتراكيب الئقة تعبر عف المعنى المقصكد

.10

يتحدث بطبلقة كثقة دكف تمعثـ أك قمؽ

.11

يتحدث بجمؿ تامة المعنى
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غير

مناسبة

غير
مناسبة

من حيث االنتماء
منتمية

منتمية

غير

مالحظات

منتمية

غير
منتمية

مالحظات

.12

ينكع نبرات صكتو كفؽ مضمكف الحديث

.13

يتجنب البلزمات الصكتية كالكبلمية

.14

يراعي حسف االستماع كاإلنصات

.15

يكظؼ اإلشارات كاإليماءات المتكافقة مع الحديث

.16

يتجنب ارتفاع الصكت أك خفضو عف المعقكؿ

ثالثاً:

ميارات تتعمق بآداب الحوار

مناسبة

.17

يتقبؿ آراء اآلخريف حتى لك كانت مخالفة

.18

يظير االىتماـ بحديث المشاركيف كعدـ االنشغاؿ عنيـ

.19

يعتدؿ في جمستو بما يظير التجاكب مع اآلخريف

.20

يحافظ عمى البشاشة كانبساط الكجو أثناء الحكار

.21

يتحمى باليدكء كعدـ االنفعاؿ كالحدة أثناء الحكار

.22

يتجنب جرح اآلخريف كاالستخفاؼ بآرائيـ

.23

يتجنب البلزمات الحركية أثناء الحكار

.24

يختار الكقت المناسب لمتحدث كعدـ االستئثار بالحديث

.25

يتكاصؿ بصريان بتكزيع النظرات عمى المشاركيف في الحكار

غير

مناسبة

مالحظات أخرى تود إفادة الباحثة بيا:
........................................................... -1
........................................................... -2
........................................................... -3
شك ارً لحسن تعاونكم
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منتمية

غير

منتمية

مالحظات

ممحق رقم ( :)2بطاقة مالحظة ميارات الحوار في صورتيا النيائية
جامعة األزىر  -غزة
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كمية التربية
قسم المناىج وطرق التدريس

بطاقة مالحظة لقياس ميارات الحوار لدى طمبة الصف السادس
بمدارس محافظة خان يونس
تحية طيبة وبعد ، ....
تقكـ الباحثة بدراسة بعنكاف" :إثراء محتوى التربية المدنية في ضوء أدب االختالف وأثره في
تنمية ميارات الحوار لدى طمبة الصف السادس بمحافظة خان يونس" ،ضمف متطمبات
الحصكؿ عمى درجة الماجستير في قسـ المناىج كطرؽ التدريس بكمية التربية.
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت بإعداد عدة أدكات كمف ىذه األدكات بطاقة مبلحظة لميارات
الحكار عند طمبة الصؼ السادس ،حيث تعبر البطاقة عف مجمكعة مف الميارات الكاجب عمى
الطالبة أف تكتسبيا مف خبلؿ األنشطة كالمادة اإلثرائية التي أعدتيا الباحثة.

الباحثة :ىند ماجد الف ار
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بطاقة المالحظة
أوالً:

ميارات تتعمق بالجانب الفكري لموضوع الحوار

.1

تمتزـ بالفكرة الرئيسة لمكضكع الحكار

.2

تطرح أفكار فرعية مف األفكار الرئيسة لمحكار المطركح

.3

تدعـ األفكار المطركحة لمحكار باألدلة كالبراىيف

.4

تعرض أفكارىا بدقة كايجاز ال يخؿ بالمعنى

.5

عرض أفكارىا متتابعة كفؽ تسمسؿ منطقي

ثانياً
.6
.7

تتحدث بطبلقة كثقة دكف تمعثـ أك قمؽ

.8

تتحدث في جمؿ تامة المعنى

.9

تنكع نبرات صكتيا كفؽ مضمكف الحديث

.10

تتجنب البلزمات الصكتية كالكبلمية

.11

تراعي حسف االستماع كاإلنصات

.12

تستخدـ اإلشارات كاإليماءات

ثالثاً:

كبيرة
جدا

كبيرة

ميارات تتعمق بالقدرة التواصمية
تستخدـ ألفاظ الئقة تعبر عف المعنى المقصكد

درجة التوافر

جدا

كبيرة

ميارات تتعمق بآداب الحوار

جدا

.13

تظير اىتماميا بحديث المشاركيف كعدـ االنشغاؿ عنيـ

.14

تجمس معتدلة بما يظير تجاكبيا مع اآلخريف

.15

تحافظ عمى البشاشة كانبساط الكجو أثناء الحكار

.16

تتجنب البلزمات الحركية أثناء الحكار

.17

تتكاصؿ بصريان بتكزيع النظرات عمى المشاركيف في الحكار
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كبيرة

كبيرة

كبيرة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

منخفضة

منخفضة

منخفضة

منخفضة
جدا

منخفضة
جدا

منخفضة
جدا

ممحق رقم ()3
أسماء السادة المحكمين لبطاقة المالحظة واألنشطة اإلثرائية
ـ.

الجية

االسـ

.1

أ .د إسماعيؿ الف ار

جامعة القدس المفتكحة

.2

د .أنكر نصار

جامعة القدس المفتكحة

.3

أ .د شريؼ حماد

جامعة القدس المفتكحة

.4

د .صديقة حمس

جامعة األزىر بغزة

.5

أ .د .عطا دركيش

جامعة األزىر بغزة

.6

د .ماجد الزياف

ك ازرة األكقاؼ

.7

أ .محمد صياـ

ككالة الغكث الدكلية

.8

د محمد ىاشـ األغا

جامعة األزىر بغزة

.9

د .ىشاـ جممبك

جامعة القدس المفتكحة
* تـ ترتيب أسماء السادة المحكميف ترتيبان أبجديان
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ممحق رقم ()4
جامعة األزىر  -غزة
عمادة الدراسات العميا
كمية التربية
قسم المناىج وطرق التدريس

دليل تدريس ألانشطة إلاثرائية ملحتوى كتاب التربية املدنية لطلبة
الصف السادس في ضوء أدب الاختالف
إعداد الباحثة:
ىند ماجد الف ار
إشراف:
الدكتور

الدكتور

راشد محمد أبو صواوين

جمال كامل الفميت

أستاذ المناىج وطرق التدريس المساعد

أستاذ المناىج وطرق التدريس المساعد

رئيس قسم المناىج وطرق التدريس

وزارة التربية والتعميم

بكمية التربية-جامعة األزىر

العام اجلامعي  6341هـ 5162 /م
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األنشطة اإلثرائية لمحتوى كتاب التربية المدنية لطمبة الصف السادس
في ضوء أدب االختالف

تحية طيبة وبعد ، ....
تقكـ الباحثة بدراسة بعنكاف" :إثراء محتوى التربية المدنية في ضوء أدب االختالف وأثره في
تنمية ميارات الحوار لدى طمبة الصف السادس بمحافظة خان يونس" ،ضمف متطمبات
الحصكؿ عمى درجة الماجستير في قسـ المناىج كطرؽ التدريس بكمية التربية.
كتحقيقان ألىداؼ الدراسة قامت الباحثة بصياغة بعض األنشطة اإلثرائية في مقرر التربية المدنية
عمى طمبة الصؼ السادس ،كالمادة اإلثرائية ىي مجمكعة مف األنشطة اليادفة لتعزيز أدب
اختبلؼ لدل طمبة الصؼ السادس بما يسيـ في تنمية ميارات الحكار لدييـ.
الباحثة :ىند ماجد الف ار
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مقدمة:
تع ػ ػ ػ ػد التربيػ ػ ػ ػػة المدنيػ ػ ػ ػػة إحػ ػ ػ ػػدل األسػ ػ ػ ػػس التػ ػ ػ ػػي تسػ ػ ػ ػػيـ فػ ػ ػ ػػي بنػ ػ ػ ػػاء الفػ ػ ػ ػػرد ،فيػ ػ ػ ػػي البني ػ ػ ػ ػة
األساسػػية لتكػػكيف المجتمػػع عمػػى أسػػس سػػميمة ،فيػػي تقػػكـ عمػػى تكعيػػة أف ػراد المجتمػػع كاكسػػابيـ
الخبرات كالميارات كالقيـ المختمفة التي تسيـ في ترسيخ المكاطنة ،كالمشاركة الفعالة ،مف خبلؿ
تكػػكيف الفػػرد تككينػػا اجتماعيػػا يؤىمػػو لمعػػيش كمػكاطف صػػالح ،يشػػعر بمسػػؤكليتو كالتزاماتػػو ،كعضػػك
قادر عمى التكيؼ كمكاجية المشكبلت التػي
فاعؿ في المجتمع الذم يسيـ في بنائو ،بحيث يككف ا
تكاجيػػو فػػي حياتػػو اليكميػػة .مػػف خػػبلؿ اكتسػػاب الخبػرات كالميػػارات كالقػػيـ التػػي تسػػاعده عمػػى ذلػػؾ
كتمكنو مف حسف االتصاؿ كالتكاصؿ مع اآلخريف.
كيعػػد الح ػكار مػػف أىػػـ أسػػس الحيػػاة االجتماعيػػة كضػػركرة مػػف ضػػركراتيا ،لككنػػو مػػف أىػػـ
محددات كشركط التكاصؿ بيف البشػر ،فمػف خبللػو يعبػر اإلنسػاف عػف أفكػاره كآ ارئػو كميكلػو كيمبػي
حاجاتػػو كرغباتػػو ،كىػػك كسػػيمتو الفعالػػة فػػي تنميػػة أ ارئػػو ،كتعػػديؿ أفكػػاره ،كتص ػريؼ شػػؤكف حياتػػو،
كزيادة خبراتو مف خبلؿ التفاعؿ التكاصؿ مع آخريف متفقيف معو أك مخالفيف لو.
كفػػي ىػػذا السػػياؽ تقػػدـ الباحثػػة ىػػذه المػػادة التػػي تتضػػمف مجمكعػػة مػػف األنشػػطة كالخب ػرات
إلث ػراء محتػػكل التربيػػة المدنيػػة فػػي ضػػكء أدب االخػػتبلؼ ،بيػػدؼ تنميػػة ميػػارات الح ػكار المناسػػبة
لطمبة الصؼ السادس ،كبذلؾ فقد تككنت المادة اإلثرائية مف مجمكعة خبرات كأنشػطة إضػافية تػـ
إغنػػاء مكضػػكعات المقػػرر بيػػا ،حيػػث قامػػت الباحثػػة بصػػياغتيا بعػػد االطػػبلع عمػػى محتػػكل مقػػرر
التربية المدنية لطمبة الصؼ السادس ،كبعض الد ارسػات كالبحػكث الميتمػة بػأدب االخػتبلؼ ،.بمػا
يؤدم إلى تحقيؽ اليدؼ المنشكد في تنمية ميارات الحكار .
أىداف المادة اإلثرائية:
األىػػداؼ التربكيػػة بشػػكؿ عػػاـ عبػػارة عػف نػكاتج تعميميػػة مخططػػة ،تسػػعى اإلدارة التعميميػػة
إلى إكسابيا لممتعمـ بشكؿ كظيفي ،يتناسب مع قدراتو ،كيمبي حاجاتو ،كتعمؿ مف خبلؿ األىداؼ
التربكية عمى إحداث تغييرات إيجابية في سمكؾ المتعمميف كنتيجة لعممية التعمـ (تمار كبف بريكة،
.)12 :2002
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كتصػػنؼ األىػػداؼ التربكيػػة حسػػب نتاجػػات التعمػػيـ إلػػى ثبلثػػة مجػػاالت :أىػػداؼ معرفيػػة
إدراكية ،كتتعمؽ بالعمميات العقمية كالمفاىيـ ،كأىداؼ انفعالية كجدانية ،كتتعمؽ باالتجاىات كالقيـ،
كأى ػػداؼ نفس ػػحركية ،مياري ػػة ،كتتعم ػػؽ بالمي ػػارات الت ػػي يكتس ػػبيا الم ػػتعمـ (عب ػػد الع ػػالي كآخ ػػركف،
.)108 - 107 :2005
كلؤلىػػداؼ التربكيػػة أىميػػة كبػػرل فػػي عمميػػة التربيػػة ،لػػذا يجػػب تحديػػدىا بشػػكؿ دقيػػؽ ،ألف
اختيػار األىػداؼ بشػكؿ سػػميـ ،يسػاعد فػي عمميػػة تقيػيـ فاعميػة عمميػة التربيػػة ،كعميػو يجػب اختيػػار
األىداؼ التربكية المرنة .كبناء عمى ذلؾ فإف الباحثة اشتقت أىداؼ المادة اإلثرائية مف المصػادر
التالية:
 .1فمس ػػفة المجتم ػػع الفمس ػػطيني ،كحاجات ػػو ،كأىداف ػػو ،كت ارث ػػو الثق ػػافي ،كم ػػا يس ػػكده م ػػف ق ػػيـ،
كاتجاىات.
 .2خصػػائص طمبػػة الصػػؼ السػػادس ،كحاجػػاتيـ ،كميػػكليـ ،كدكافعيػػـ ،كمشػػكبلتيـ ،كمسػػتكل
نضجيـ ،كقدراتيـ العقمية ،كطرؽ تفكيرىـ.
 .3األخذ بكجيات نظر المتخصصيف في مػادة التربيػة المدنيػة ،كبعػض المشػرفيف التربػكييف،
كأساتذة الجامعات المختصيف بمجاؿ المناىج كطرؽ التدريس.
 .4طبيعػػة مػػادة التربيػػة المدنيػػة التػػي تػػدرس لطمبػػة الصػػؼ السػػادس األسػػاس ،كالمفػػاىيـ التػػي
تتضمنيا ،كالمكضكعات التي تتناكليا.
كما راعت الباحثة أىداؼ دراستيا ،كفقان لعدة معايير أىميا:
 .1أف تككف كاقعية ممكنة التحقيؽ ،كنابعة مف البيئة المحمية لمطمبة.
 .2أف تراعي الخصائص النفسية لطمبة الصؼ السادس.
 .3أف تككف األىداؼ سمككية يمكف قياسيا.
 .4أف تككف األىداؼ شاممة لظاىرة الدراسة.
كتتمثؿ األىداؼ العامة لممادة اإلثرائية فيما يمي:
 41تعزيز بعض آداب االختبلؼ لدل طمبة الصؼ السادس األساسي.
 42تنمية بعض المفاىيـ المتعمقة بالتربية المدنية كالحكار كآداب االختبلؼ.
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 43تدعيـ خبرات الطمبة في أدب االختبلؼ ،كالتعددية.
 44تنمية القيـ كالميارات المتعمقة بالحكار ك التسامح.
 45تنمية ميارة االستماع الجيد.
 46تنمية عادات سمككية مرغكبة مثؿ المشاركة كتقبؿ آراء الغير.
 47تعكيد الطمبة عمى مكاجية المكاقؼ الحياتية مكاجية منطقية سميمة.
 48تنمية ميارات التفاعؿ اإليجابي مع المشاركيف في الحكار.
 49مراعاة معايير السمكؾ االجتماعي المتقبمة في أثناء الحكار ،بما يشيع بيف المشاركيف
في الحكار مشاعر الكد كاالحتراـ.
توجييات عامة لتدريس المادة اإلثرائية:
تحتكم المادة اإلثرائية عمى أنشطة تقترحيا الباحثة في ضكء أدب االختبلؼ بيدؼ تنمية
ميارات الحكار ،كيمكف لممعمـ استخداميا في تدريس التربية المدينة لطمبة الصؼ السادس ،حيث
تتككف المادة اإلثرائية مف ( )8دركس تتنكع مف حيث األىداؼ كالمفاىيـ ،كالقيـ التي تتضمنيا،
كيمكف لممعمـ االستعانة بكسائؿ أخرل غير المتضمنة بما يفيد في إكساب الطمبة المفاىيـ،
كالخبرات ،كالميارات المستيدفة.
كلقد تضمف كؿ درس العناصر األساسية التالية :عنكاف الدرس ،كاألىداؼ ،كالمفاىيـ
اإلثرائية ،كاستراتيجيات التدريس ،كالكسائؿ التعميمية ،كاإلجراءات كاألنشطة التعميمية ،كأخي انر
التقكيـ كالكاجب البيتي.
كلقد اعتمدت األنشطة اإلثرائية المستخدمة عمى بعض المكضكعات الخارجية التي
ترتبط بمجريات الحياة اليكمية ،ككذلؾ بممارسة بعض األنشطة المصاحبة مثؿ قياـ الطمبة بجمع
معمكمات كبيانات حكؿ المكضكعات المناقشة ،كتمخيص بعض المكاقؼ كالقصص التي يتـ
عرضيا ،كعقد مناظرات كمحاكمات بيف الطمبة حكؿ مكضكعات تشكؿ مثار خبلؼ بينيـ،
كأنشطة درامية كتمثيؿ بعض المكاقؼ كالحكارات.
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وفيما يمي أبرز التوجيات واالعتبارات المعينة عمى تحقيق األىداف:
 41مراعاة تكزيع األسئمة تكزيعا جيدا عمى الطمبة ،كتحسيف نكعية إجابات الطمبة عػف طريػؽ
أسئمة إضافية سابرة أك تمميحات لفظية إلضافة الجديد لئلجابات السابقة.
 42تشجيع الطمبة عمى االستماع الجيد كالنقد البناء كاحتراـ آراء اآلخريف.
 43إتاحة الفرصة الكافية أماـ الطمبة لمتعميؽ كالتفاعؿ كالمشاركة في النقاش كابداء الرأم.
 44تنكيع األساليب المستخدمة في تنفيذ األنشطة التعميمية بيف المناقشة الجماعيػة كاألسػمكب
الفردم كأسمكب التعمـ التعاكني بنظاـ المجمكعات المتفاكتة.
 45مراعاة اإلكثار مف ربط الخبرة التعميمية بمكاقؼ حياتية كبأمثمة مف كاقع حياة الطمبة.
 46مساعدة الطمبة عمى استدعاء خبراتيـ السابقة ،كتكظيفيا في اكتساب المفاىيـ الجديدة التي
تـ طرحيا.
 47تحديد مكاطف القكة كالضعؼ لدل الطمبة كتعزيز مكاطف القكة ،كاإلسياـ في عبلج جكانب
القصكر كالضعؼ.
 48تنكيع األنشطة المستخدمة كالتمثيؿ ،كلعب األدكار ،كالسرد القصصي.
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الدرس األول
موضوع الدرس:

مف أشكاؿ العنؼ المدرسي

المفيوم اإلثرائي:

الخبلؼ كاالختبلؼ

الزمن :حصتان

يعرؼ مفيكـ العنؼ.
أىداف الدرس:

يعدد أشكاؿ العنؼ المدرسي.

يفرؽ بيف مفيكمي الخبلؼ كاالختبلؼ

يستنتج اآلثار المترتبة عمى الخبلؼ بيف األفراد.
يبدم آراءه كأفكاره مدعمة باألدلة كالبراىيف.

طرق التعميم والتعمم:
الوسائل التعميمية:

الحكار كالمناقشة ،التعمـ التعاكني ،السرد القصصي،

النشاط التمثيمي.

الصكر ،البطاقات

اإلجراءات واألنشطة التعميمية:
 -عرض صكرتيف ،كمطالبة الطمبة بتأمميما كالتعبير عف مضمكنيما:
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 تكجيو الطمبة إلى مقارنة الصكرة األكلى بالثانية ،الستنتاج مفيكـ العنؼ الذم يشير إلىكؿ تصرؼ يؤدم إلى إلحاؽ األذل باآلخريف ،كقد يككف األذل جسميان ،أك نفسيان،
فالسخرية مف الفرد ،كاالستيزاء بو ،كفرض اآلراء بقكة كاسماع الكممات البذيئة جميعيا
العنؼ.
أشكا هؿ مختمفةه لظاىرة ي
 تكزيع الطمبة في مجمكعات تعاكنية كتكميفيـ بالتعاكف كالتشاكر لتحديد أبرز أشكاؿالعنؼ المدرسي ،كطرح مقترحات الحد منيا .ثـ يعرض مندكب عف كؿ مجمكعة ما
تكصمت إليو.
 إجراء مناقشة شفكية حكؿ أشكاؿ العنؼ داخؿ المدرسة لمتكصؿ إلى األشكاؿ التالية:السخرية ،كاالستيزاء باآلخريف ،كاستخداـ ألفاظ كألقاب جارحة ،كاىماؿ متعمد لزميؿ أك
زميمة ،كعدـ المعب معيـ ،ككتابة ضد زميؿ أك زميمة عمى األدراج أك الحائط ،ككشاية
كاذبة ضد زميؿ أك زميمة ،كتدافع أك ضرب باأليدم كاألدكات الحادة ،كلعب عنيؼ أثناء
الفسحة ،كفرض الرأم بالقكة كالسيطرة عمى اآلخريف ،كتخكيفيـ.
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األنشطة اإلثرائية:
نشاط :1
 سرد المكقؼ التالي عمى الطمبة ،كاجراء مناقشة حكلو:تعرض معمـ المغة العربية لكعكة صحية ،فقامت اإلدارة المدرسية بتعييف معمـ جديد لتدريس
مبحث المغة العربية ،كبمجرد دخكلو الصؼ ،سمـ عمى الطبلب كقاؿ :نتمنى السبلمة لممعمـ
أحمد ،كلكف يجب أف تستمر الحياة الدراسية فأنا معممكـ الجديد كاسمي حسف .كبعد نياية
الحصة اختمؼ الطبلب ،فبعضيـ قاؿ بأنو جيد كيمكنو أف يسد فراغ معممنا ،كىناؾ طبلب قالكا
بأنو غير جيد كلف يستطيع أف يحؿ محؿ معمميـ ،كطالب آخركف برفع شككل لئلدارة المدرسية.
كاستمر اختبلؼ الطمبة حتى تدخؿ أحد الطبلب كقاؿ ليـ :كفكا عف ىذا الخبلؼ فمف نستطيع
الحكـ عميو مف خبلؿ حصة كاحدة ،يمكف أف نرل قدراتو خبلؿ األياـ القادمة.
 إجراء مناقشة مع الطمبة حول مضمون الموقف السابق من خالل مجموعة مناألسئمة مثل:

 -1عدد األفكار كاآلراء التي طرحيا الطمبة حكؿ معمميـ الجديد؟
 -2ىؿ كاف اختبلؼ الطمبة حكؿ مدرسيـ محمكدان أـ مذمكمان؟
 -3ما الفرؽ بيف الخبلؼ كاالختبلؼ؟

 -4ما الفرؽ بيف االختبلؼ المحمكد كاالختبلؼ المذمكـ؟

 يكضح المعمـ في نياية المناقشة الفرؽ بيف الخبلؼ كاالختبلؼ ،حيث إف االختبلؼيشير إلى تنكع اآلراء كاألفكار ،كتعددىا في القضايا المختمفة أك المشكبلت المطركحة،
بينما الخبلؼ يشير إلى النزاع في قضية ما ،أك حكؿ مكضكع محدد ،أك قد يككف بيف
شخصيف .كما أف االختبلؼ نكعاف أحدىما محمكد ،كاآلخر مذمكـ ،فاالختبلؼ المحمكد
يقكـ عمى التنكع كالتعدد ،كىك عبارة عف اآلراء المتعددة التي تصب في مأرب كاحد ،أما
االختبلؼ المذمكـ فيك مخالفة الحؽ.
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نشاط :2
 عرض المكقؼ التالي مف خبلؿ جياز العرض (:)L.C.Dتكفي أبك ياسيف كعنده ثبلثة أبناء ،ككاف لديو أمبلؾ كأراض ،كمعادف ثمينة ،فتنازع األخكة في
تقسيميا ،فأكبرىـ ياسيف يقكؿ أنا مف تعبت لبناء ىذه األمبلؾ كاألراضي ،كأصغرىـ محمد يقكؿ
نرجع لكصية أبينا ،أما أكسطيـ أكرـ فقاؿ ليـ أحدنا يأخذ األمبلؾ ،كالثاني يأخذ األ ارضي،
كالثالث يأخذ المعادف الثمينة ،فمر بيـ أحد حكماء المنطقة يدعى أبك محمكد ،فقاؿ ليـ رحـ اهلل
أباكـ لقد كاف كرعان ،كرأل عمى كجكىيـ شحنات الغضب ،فقاؿ ليـ ما بالكـ :قالكا لو تنازعنا
عمى ميراث أبينا ،فأشار إلييـ باالجتماع كالتحاكر حكؿ الميراث مع مفتي مختص ،بحيث يقكـ
بتكزيع اإلرث كفقان لمشريعة اإلسبلمية ،ثـ قاؿ ليـ ألـ تسمعكا قكؿ اهلل سبحانو كتعالى  :يَا أَيُّها
الَّذِينَ آَمَنُىا أَطِيعُىا اهلل وِ أَطِيعُىا الرَّسُىلَ وَأُويلِ األَمْرِ مِنْكُمْ فَئِنْ تَنَازَعْتُمْ يف شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِىل اهللِ وَالرَّسُىلِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُىنَ
بَاهلل وَاليَىْمِ اآلَخِرِ ذلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيالً ( سكرة النساء ،اآلية .)59 :فاستجاب األخكة إلى قكؿ
الحكيـ.
 تقسيم الطمبة إلى مجموعات لمناقشة مضمون الموقف السابق من خالل األسئمةالتالية:
 -1ما أسباب اختبلؼ األبناء؟
 -2كيؼ استطاع الحكيـ حؿ االختبلؼ بيف االبناء؟
 -3اذكر طرؽ أخرل يمكف أف تحؿ بيا االختبلؼ بيف االبناء؟
 -4ما رأيؾ في االختبلؼ الحاصؿ بيف أبناء أبك ياسيف:
 -5اذكر آيات قرآنية حكؿ االختبلؼ بيف المسمميف؟
 -6اكتب مكاقؼ اختمفت فييا مع زمبلئؾ؟ كأسبابيا؟ كناقش مع زمبلئؾ طرؽ حميا؟
 تمخيص مجريات المناقشة مع الطمبة كتكضيح أسباب االختبلؼ بيف األفراد التي تتمثؿفي:
 -1فساد النية.
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 -2العادات كالتقاليد.
 -3التعصب لفكرة ما.
 -4االستبداد بالرأم.
 -5سكء الظف باآلخريف.
 -6حب الذات.
 -7ضعؼ الكازع الديني.
نشاط :3
تنفيذ أنشطة تمثيمية يؤدييا الطمبة مف خبلؿ لعب األدكار:

-

زميبلف ينشب بينيما خبلؼ حكؿ بعض العادات لكؿ منيما ،مثؿ عادة نقؿ الكبلـ،

كاالعتداء عمى اآلخريف ،كالعبث في أثاث المدرسة ،فيتدخؿ زميؿ ثالث لممساعدة.

 يقكـ أحد الطمبة بتمثيؿ دكر المرشد التربكم الذم يقكـ بحؿ مشكمة بيف طالبيف ،حيث أفأحدىـ قاـ بالعبث بحقيبة زميمو دكف عممو.

التقويم الختامي:
 .1ما الفكائد التي يمكف أف نحققيا مف االختبلؼ؟
 .2ما اآلثار السمبية المترتبة عمى الخبلؼ بيف األفراد؟
ميمة بيتية:
(الحكار السميـ أحد أىـ الجكانب في حياة الفرد ،كىك طريؽ لمكشؼ عف الحقائؽ) ،اكتب خمسة
أسطر حكؿ الحكار ،فكائده ،أىميتو ،مياراتو ،كطرؽ تنميتو.

127

الدرس الثاني
الزمن حصتان
عنوان الدرس:

كيؼ نتجنب العنؼ؟

المفيوم اإلثرائي:

التسامح ،التكاضع
يكضح دكر المدرسة في حماية الطفؿ مف العنؼ.

يفسر استخداـ بعض الطبلب لمعنؼ لفرض رأييـ.

أىداف الدرس:

يفرؽ بيف كسائؿ الضعيؼ كالقكم في إثبات نفسو.

يبيف مظاىر السمكؾ المؤدية إلى تجنب العنؼ.

يكضح مفيكـ التسامح.

يكضح دكر التسامح في تعزيز تماسؾ المجتمع.

يستخدـ ألفاظان كدية الئقة في حكاره مع اآلخريف.
طرق التعميم والتعمم:

السرد القصصي ،الحكار كالمناقشة ،النشاط التمثيمي

الوسائل التعميمية

الصكر ،البطاقات كالمكحات

اإلجراءات واألنشطة التعميمية:
 -عرض الصكرة التالية كتأمميا كالتعبير عف مضمكنيا:

 إجراء مناقشة شفكية حكؿ األنشطة المدرسية؟ كأىميتيا كمدل إقباؿ الطمبة عمىالمشاركة فييا ،كدكرىا في تعزيز الحكار بيف الطمبة.
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 تكزيع الطمبة في مجمكعات كتكميفيا بتحديد أنكاع األنشطة المدرسية ،كدكرىا كأىميتيابالنسبة لمطمبة.
 عرض المعمـ ألبرز ما تحققو األنشطة المدرسية مف فكائد تتمثؿ في اكتشاؼ قدراتالطبلب كمكاىبيـ ،كتنمية مياراتيـ المختمفة  ،كافساح المجاؿ أماميـ لمتعبير عف
أنفسيـ ،كتدعيـ تعاكف الطمبة ،كتكاتفيـ ،كتقميؿ التباعد كالجفاء بينيـ ،كاإلسياـ في
التعمـ كاالستمتاع بكقت المدرسة ،كاشباع الحاجات ،كالتقميؿ مف العنؼ.
 مناقشة الطمبة في أسباب حدكث العنؼ كسبؿ تجنبو حيث يحدث العنؼ عندما: نشعر بعدـ المساكاة في التعامؿ.
 نشعر بظمـ مف يتعاممكف معنا.
 نشعر بتقييد حريتنا.
نتجنب العنف عندما:
 نستخدـ أسمكب الحكار لحؿ مشاكمنا كاختبلفاتنا.
 نعمؿ معان بركح الفريؽ كرح الجماعة.
 نقضي أكقات الفراغ بنشاطات مفيدة.
 نطمب مساعدة عندما نعجز عف مكاجية العنؼ بأنفسنا.
األنشطة اإلثرائية:
نشاط :1
 تمثيؿ الطمبة لمكقؼ يقكـ بو طالباف بالتشاجر بسبب اتياـ كؿ منيما لآلخر بأنو يي أزمنو عندما يشارؾ في األنشطة التعميمية أك المدرسية ،ثـ يقؼ طالب آخر في صؼ
كاحد منيما ثـ يتدخؿ أحد الطبلب بفض الشجار.
ثـ مناقشة حكؿ ما يمي:
 دكر الحكار في التقميؿ مف العنؼ داخؿ المدرسة. دكر المشاركة في األنشطة المدرسية في تعزيز العبلقة بالزمبلء كتخفيؼ حدة العنؼ.129

نشاط :2
 قراءة الفقرة التالية عمى الطمبة ثـ مناقشتيـ فييا:لقد مارس الكفار مف أىؿ مكة المكرمة كافة أنكاع العنؼ كالعدكاف ضد رسكؿ اهلل  ،فياجر
مف مكة إلى المدينة ،كىناؾ أقاـ دعكتو ،كخاض ضد قريش عدة معارؾ ،كأىميا فتح مكة ،كالتي
كانت أىـ نتائجيا رجكع رسكلنا الكريـ  إلى مكطنو ،فدخميا ،كجاء البيت الحراـ ،كطاؼ بو
سبعان ،ثـ قاـ بتحطيـ كافة األصناـ مف حكلو ،كىزـ قريش كجمعيـ كىـ ميزكميف صاغريف،
كردد يا معشر قريش  ....ما تركف أني فاعؿ بكـ؟ فقالكا :أخ كريـ كابف أخ كريـ .فقاؿ :
اذىبكا فأنتـ الطمقاء .كبعد ىذه الحادثة دخؿ الناس إلى اإلسبلـ أفكاجان بسبب معاممة الرسكؿ ،
كتسامحو ،كعفكه ،حيث قابؿ إساءة أىؿ مكة باإلحساف إلييـ.
 مناقشة األسئمة التالية: -1ماذا استفدت مف قصة رسكؿ اهلل ؟
 -2عكس مفيكـ الظمـ (.)........................
 -3كيؼ تتصرؼ في الحاالت التالية:
أ) أغضبؾ أحد الطمبة ،كبعدىا طمب منؾ المساعدة.
...............................................
ب) تعرض صديقؾ الذم أساء إليؾ لحادث طرؽ:
..............................................
نشاط :3
 يقكـ المعمـ بتقسيـ الطمبة إلى مجمكعات ،ثـ يناقش معيـ الفقرة التالية:يعتبر التسامح بكافة أشكالو كمعاييره مف أىـ القيـ الكاجب التحمي بيا ليعـ األمف كاالستقرار بيف
أفراد المجتمع ،كلكال أىمية التسامح لما دعت لو كافة الديانات السماكية ،فانتشار التسامح كتعزيز
قيمو مف شأنو تقريب اآلراء كتحقيؽ الغايات كتعزيز فرص التعايش بيف األنماط المختمفة
كالتيارات المتجاذبة.
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كتتعدد أنماط كقيـ التسامح لتشمؿ كافة جكانب الحياة ،كمف أىميا (التسامح الديني ،التسامح
الفكرم ،التسامح السياسي ،التسامح العممي ،التسامح االجتماعي) ،كاف تطبيؽ مبادئ كقيـ
التسامح مف شأنو الرقي بالمجتمع كاألمة ألبعد القمـ.
كالتسامح يعني االحتراـ كالقبكؿ بتنكع كاختبلؼ ثقافات عالمنا كىك ليس مجرد كاجب أخبلقي،
كلكنو أيضان سياسة كقانكنية كىك فضيمة تجعؿ السبلـ ممكنان عالميان ،كتساعد عمى استبداؿ ثقافة
الحرب بثقافة السبلـ.
 مناقشة األسئمة التالية: .1ضع عنكانان لمقطعة السابقة ،كأذكر سبب اختيارؾ ليذا العنكاف؟
 .2عرؼ المفاىيـ التالية بمغتؾ :التسامح ،العفك ،اإلحساف؟
 .3مف أنكاع التسامح................. ،...................... ،................. :
أعد قراءة القطعة السابقة ،كاستخرج منيا ما يمي:
 .4جممة مرادفة لكمة العفك (.)......................
 .5مف أنكاع التسامح ( ،)...........................كاذكر مثاالن عمى ىذا النكع
(.)...............................................................................
تقويم ختامي:
 -1عدد بعض أشكاؿ العنؼ في بيئتؾ المحمية.
 -2ما أبرز الكسائؿ التي يمكف مف خبلليا تجنب مكاقؼ العنؼ.
ميمة بيتية:
ناقش مع أفراد أسرتؾ لماذا سامح كعفا رسكؿ اهلل  عف أىؿ قريش ،كما ىي النتائج المترتبة
عمى معاممة الرسكؿ  ليـ بذلؾ؟
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الدرس الثالث
الزمن :حصتان
عنوان الدرس:

متى أطمب المساعدة عندما أتعرض لمعنؼ؟

المفيوم اإلثرائي:

االعتراؼ بالخطأ ،اإليماف بتعدد الصكاب.
يكضح مجاالت يمكف طمب المساعدة مف اآلخريف.
يحدد أبرز األشخاص الذيف يمجأ إلييـ لممساعدة.

أىداف الدرس:

يصؼ دكر المرشد التربكم في حؿ مشاكؿ العنؼ داخؿ
المدرسة.
يستنتج مزايا كفكائد االعتراؼ بالخطأ.
يفرؽ الطالب بيف المنافسة السميمة كالمنافسة الخاطئة.

يراعي حسف االستماع كاإلنصات في حكاره مع اآلخريف.
طرق التعميم والتعمم:

لعب األدكار ،المجمكعات

الوسائل التعميمية

الصكر ،التمثيؿ ،بطاقات مبلحظة

اإلجراءات واألنشطة التعميمية:

عرض الصورة التالية ،والتعبير عن مكوناتيا ومضمونيا:
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 مناقشة الصكرة ،كمناقشة دكر المرشد التربكم في الحد مف العنؼ ،كحؿ المشكبلتداخؿ المدرسة.
 يقكـ المعمـ بقراءة الفقرة التالية ،كيطمب مف مجمكعة طبلب بتمثيؿ الفقرة:أراد شادم أف يستعد لبلمتحاف كعادتو ،بحث عف دفتره في كؿ مكاف كلـ يجده ،لـ تكف المرة األكلى
التي يضيع فييا دفتر شادم قبؿ االمتحاف .كاف شادم طالبان مجتيدان ،كلـ يكف ييمؿ في دركسو،
لكنو اكتشؼ أف زميبلن لو ينافسو في الصؼ ،يخفي الدفتر قبيؿ االمتحاف ليمنعو مف الدراسة ،ثـ
يظير الدفتر في اليكـ التالي لبلمتحاف.
يتكجو شادم إلى المرشد التربكم ،فيقكؿ لو المرشد التربكم يا شادم ىؿ لؾ أف تخبرني بما حدث
معؾ ،فأنت تساعد نفسؾ أكالن ،كتساعد زميمؾ أيضان.
مف يقكـ بذلؾ يا شادم فيك بالتأكيد يعاني مف مشكبلت اجتماعية ،كنفسية ،كدراسية ،كمعرفتنا بيا
تساعد الجميع.
كمحمد ىك مف يقكـ بإخفاء دفتر شادم ،كبعد استدعائو لممشرد التربكم ،تبيف أف أسرة محمد
تعرضو لمضرب المبرح ،كالعنؼ إف لـ يتقدـ عمى شادم ،فيضطر لمقياـ بأفعاؿ غير الئقة ليككف
متفكقان عمى شادم ،كتعامؿ المرشد التربكم معو بكؿ رفؽ ،يذىب محمد إلى شادم كيعتذر لو،
كبذلؾ أصبح محمد كشادم صديقيف.

 يناقش المعمـ مع طمبتو حكؿ آرائيـ في 41مكقؼ شادم.
 42مكقؼ زميمو محمد.
 43أسرة محمد.
 44المرشد التربكم.
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 تكميؼ الطمبة بإعداد قائمة باألشخاص الذيف يقدمكف المساعدة ليـ عند الحاجة ،كجمعإجابتيـ.
 تكزيع الطمبة إلى مجمكعات ،عمى أف تقكـ كؿ مجمكعة بتحديد أدكار كؿ شخصيستطيع مساعدتيـ ،كالمعمـ ،كالمرشد التربكم ،كمدير المدرسة ،كالزمبلء.
 مناقشة الطمبة حكؿ أشكاؿ العنؼ المختمفة ،كأدكار المرشد التربكم كالمعمـ في عبلجيا. يناقش المعمـ دكر المرشد التربكم في تعزيز الحكار بيف الطمبة ،كحؿ االختبلفات التيتحصؿ بينيـ داخؿ المدرسة ،أك خارجيا.
 يطرح المعمـ عمى طمبتو أمثمة حكؿ أىمية الحكار في عبلج االختبلؼ بيف الطبلب،كيتناكؿ معيـ آدابان في حكارىـ مع بعضيـ البعض ،كطرؽ فض االختبلفات بطرؽ
حكارية سميمة.
 يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة ،بحيث تقكـ كؿ مجمكعة بكتابة ثبلث مشاكؿعنؼ كاجييا أفراد المجمكعة مع كتابة الحؿ المناسب ليا ،كمف ثـ يستعرض المعمـ
الحمكؿ أماـ طمبة الصؼ ،كذلؾ بإتباع النمكذج اآلتي:
المشكمة

الحمول المناسبة

تعرض حسف لمسخرية

تحدث بيدكء مع زميمو

األنشطة اإلثرائية:
نشاط :1
 يناقش المعمـ الفقرة التالية مع طمبتو.التسميـ بالخطأ صعب عمى النفس ،خاصة إذا كاف في جمع مف الناس ،لذلؾ فإف االعتراؼ
بالخطأ يعد قكة كشجاعة ،فميس عيبان أف نعترؼ بأخطائنا ،كالتسميـ لمخصـ ،بؿ ىذا دليؿ الكماؿ،
كالكرع ،كالرجؿ المؤمف الصادؽ ال يقؼ عاج انز أماـ نفسو.
كاالعتراؼ بالخطأ ال ينقص قدر الفرد ،كال كزنو ،كاف اعترؼ بخطئو يفض جداالن قائمان ،كيصؿ
لحمكؿ لممشكبلت المطركحة.
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 يطرح المعمـ األسئمة التالية عمى الطمبة كيجمع اإلجابات: -1ىؿ مف السيؿ أف نعترؼ بأخطائنا؟
 -2ماذا يمكف أف يحدث لك أخطأنا كلـ نعترؼ بأخطائنا؟
 -3ما أسباب إصرار الفرد عمى رأيو؟
 -4اذكر مكاقؼ أخطأت فييا ،ككيؼ تصرفت عندما أدركت بأنؾ عمى خطأ؟
 -5كيؼ تتصرؼ لك قابمت طالبان ،أخطأت بحقو مسبقان؟
.................................................
نشاط :2
 يطمب المعمـ مف الطمبة تمثيؿ بعض المكاقؼ ،بحيث يخطئ طالب بحؽ طالب آخر،كمف ثـ يطمب منيـ الحكار لحؿ االختبلؼ ،كيشجع الطمبة عمى االعتراؼ بالخطأ،
كاالستماع الجيد آلراء اآلخريف.
تقويم ختامي:
 -1ىؿ االعتراؼ بالخطأ يعتبر ضعفان؟
 -2متى يجب عمينا االعتراؼ بالخطأ؟
 -3ما أىـ الفكائد التي يحققيا اعترافنا بأخطائنا؟
ميمة بيتية:
سجؿ في كراستؾ مكاقؼ أخطأت فييا ،كمف ثـ قمت باالعتذار ،كاالعتراؼ بالخطأ.
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الدرس الرابع
الزمن :حصتان
عنوان الدرس:

مف يستطيع أف يساعدني عندما أتعرض لمعنؼ؟

المفيوم اإلثرائي:

اختبلؼ األلكاف ،اختبلؼ األلسف
يحدد الفئات التي يمكنيا أف تقدـ المساعدة في الحد مف
العنؼ.

أىداف الدرس:

يبيف مجاالت االستفادة مف آراء اآلخريف.
يكضح دكر الحكار في تبادؿ اآلراء ،كالمعارؼ.
يستنتج الفكائد التي يمكف أف تنجـ عف االختبلؼ.
يكظؼ ميارات التكاصؿ البصرم كالمفظي مع اآلخريف.

طرق التعميم والتعمم:

حؿ المشكبلت ،المجمكعات ،التمثيؿ المسرحي.

الوسائل التعميمية

الصكر ،التمثيؿ ،بطاقات نشاط

اإلجراءات واألنشطة التعميمية:
 -يناقش المعمـ كؿ صكرة عمى حدة مع الطمبة ،كمضمكنيا:
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 يستمع المعمـ آلراء الطمبة حكؿ الشجار داخؿ الفصؿ ،كطرؽ حؿ النزاع بيف الطمبة. يناقش المعمـ مع الطمبة حكؿ دكر المعمـ في الحد مف العنؼ ،كحؿ االختبلفات بيفالطمبة.
 يناقش المعمـ مع الطمبة أىمية الحكار في الحد مف العنؼ ،ككيفية االستماع لآلخريف،كأىميتو في تقريب كجيات النظر.
 يطمب المعمـ مف الطمبة تدكيف خبلفات نشبت بينيـ كبيف زمبلئيـ في بطاقات نشاط،كيطرح عمييـ حمكالن ليا.
 يق أر المعمـ القصة الكاردة في الكتاب المدرسي صفحة ( ،)40ثـ يطمب مف بعض الطمبةقراءتيا ،كمناقشة مفرداتيا ،كرأم الطمبة في شخصياتيا.
 يقكـ المعمـ باختيار مجمكعة مف الطمبة ليمثمكا القصة أماـ زمبلئيـ ،ثـ يتناكؿ كؿشخصية مف شخصيات القصة بالتحميؿ كالتفسير مع الطمبة.
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 يناقش المعمـ األسئمة التالية مع طمبتو: -1ىؿ تعتبر ميا ضعيفة؟
 -2لك تعرضت لمسخرية مثؿ ميا .كيؼ تتصرؼ؟
 -3مف ىـ األشخاص الذيف تثؽ بيـ ،كتطمب منيـ المساعدة عندما تتعرض لمعنؼ؟
األنشطة اإلثرائية:
نشاط :1
 يقكـ المعمـ بتككيف مجمكعات داخؿ حجرة الفصؿ تتككف كؿ مجمكعة مف خمسةطبلب ،ثـ يقكـ بعقد حكارات مختمفة حكؿ قضايا كمشكبلت مختمفة ،مثؿ( :تخمؼ بعض
الطمبة عف المساىمة في نظافة الفصؿ الدراسي ،طالب اتيـ زميمو زك انر كلـ يقدـ أدلة،
طالب يتسـ بالعصبية الزائدة كاحتاج مساعدتؾ) ،كيعطي كؿ مجمكعة أكراؽ عمؿ
كبطاقات نشاط لتدكيف اآلراء ،كيجعؿ طالبان يدير ىذا الحكار ،عمى أف يقدمكا لممدرس
حمكالن لممشكمة كالقضايا المطركحة ،ثـ يقيـ المعمـ طريقة الحكار التي دارت بيف الطمبة،
كاآلراء التي قامكا بتدكينيا ،كأم اآلراء أقرب لمصكاب.
 يناقش المعمـ مع طمبتو األسئمة التالية: -1ىؿ اختمؼ الطمبة في اآلراء المطركحة؟
 -2ما سبب اختبلؼ الطمبة في الرأم؟
 -3كيؼ يمكنؾ أف تستفيد مف آراء أصدقائؾ؟
نشاط :2
 يق أر المعمـ الفقرة التالية عمى الطمبة:االختبلؼ مف ثكابت نظاـ الخمؽ ،كقانكف يعيش في دائرتو جميع المخمكقات فقاؿ سبحانو

كتعالى  :ؤلَمْ تَرَ ؤَنَّ اللَّهَ ؤَوسَلَ مِهَ السَّمَاء مَاء فَإَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا ؤَلْىَاوُهَا وَمِهَ الْجِبَالِ جُذَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ
مُّخْتَلِفٌ ؤَلْىَاوُهَا وَغَرَابِيبُ سُىدٌ( سكرة فاطر ،اآلية.)27 :
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كاآلية الكريمة السابقة تشير إلى أف االختبلؼ في األلكاف ،كفي مختمؼ مناحي الحياة،
كاالختبلؼ بيف البشر أمر طبيعي ،اقتضت حكمة اهلل سبحانو كتعالى اختبلؼ الحياة اإلنسانية

بدءان باختبلؼ األلسنة كاأللكاف كأكد عمى ذلؾ فقاؿ سبحانو كتعالى  :وَمِهْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ
وَالْإَرْضِ وَاخْتِلَافُ ؤَلْسِنَتِكُمْ وَؤَلْىَاوِكُمْ إِنَّ فِي رََٰلِكَ لَأيَاتٍ لِلْعَالِمِنيَ ( سكرة الركـ ،اآلية.)22 :

كما أف االختبلؼ بيف البشر في األخبلؽ كالعادات كالتقاليد ،كالطباع ،فقاؿ رسكلنا الكريـ " :إِنَّ
اللَّهُ قَسَمَ بَيْنَكُمْ ؤَخْالقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ ؤَرْزَاقَكُمْ" (أبك داكد :1993 ،الجزء األكؿ ،كرقمو (.))149
 يطمب المعمـ مف بعض الطمبة قراءة الفقرة السابقة. يقكـ المعمـ بمناقشة اآليات الكاردة في الفقرة السابقة ،ثـ يقكـ بشرح بعض المفرداتكالقيـ الكاردة فييا ،خاصة القيـ كالمفردات التي تتعمؽ باالختبلؼ ،كأسبابو ،كأىميتو في
الحياة اليكمية.
 يشير المعمـ إلى أف االختبلؼ في كؿ جكانب الحياة ،كلعؿ مف أنكاع االختبلؼ اختبلؼالميكؿ ،كاالتجاىات ،كاالىتمامات ،كاألفكار ،كاآلراء ،كالكظائؼ ،كالميارات ،كالقدرات،
فباالختبلؼ يكتمؿ المجتمع ،كىذا االختبلؼ لمصمحة الجميع إف كاف في حدكده
المعقكلة.
 ثـ يطرح المعمـ عمى الطمبة أىمية االختبلؼ في الحياة اليكمية: -1االختبلؼ يؤدم إلى تعدد اآلراء ،كاألفكار ،كبالتالي نصؿ إلى حمكؿ لمشكبلتنا
االجتماعية.
 -2االختبلؼ يؤدم إلى تعدد كظائؼ األفراد ،كبالتالي يكتمؿ المجتمع.
 -3االختبلؼ يجعمنا نحتاج بعضنا ،كبالتالي تزيد األلفة بيف الجميع.
 -4االختبلؼ ينمي الطاقات كيفجر قدرات الفرد.
 -5مف االختبلؼ يمكننا أف نرل المكاقؼ التي نتعرض ليا مف أبعاد كزكايا أخرل.
 يطمب المعمـ مف الطمبة اإلجابة عمى األسئمة التالية ،كيجمع إجاباتيـ كيقيميا: -1عدد مزايا االختبلؼ؟
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 -2ماذا تفعؿ لك اختمفت مع صديؽ لؾ ،كترل بأنؾ عمى صكاب؟
 -3ما شعكرؾ لك ناداؾ أحد الزمبلء باسـ ال تحبو؟
 -4ماذا تفعؿ لك صرخ المعمـ في كجيؾ ،كأحرجؾ أماـ الطمبة:
........................................................
 -5إلى مف تمجأ لك احتجت المساعدة في حؿ كاجباتؾ البيتية..................... :
نشاط ختامي:
 -1اذكر مكاقؼ اختمفت فييا مع صديؽ لؾ ،كتبيف لؾ أف كميكما عمى صكاب.
ميمة بيتية:
تخيؿ مكاقؼ عنيفة كارسميا في كراس الرسـ ،كاقترح حمكالن ليذه المكاقؼ.
 طفؿ يعذب قطة.
 طفبلف يتبادالف االتياـ كالشتائـ.
 جندم إسرائيمي يعذب أسي انر.
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الدرس الخامس
الزمن :حصتان
عنوان الدرس:

ىناؾ ما يكحد العالـ

المفيوم اإلثرائي:

الكحدة كركح التعاكف
يذكر الرمكز التي تككف مكحدة في العالـ.
يعدد بعض القضايا التي تجمع شعكب العالـ.

أىداف الدرس:

يحدد األشياء التي تميز شعكب العالـ عف غيرىا.

يستنتج الطالب بأف لكؿ شعب ىكية.

يكتشؼ الطالب بأف لمعالـ رمكز مكحدة.

يعرض األفكار بدقة كايجاز ال يخؿ بالمعنى.
طرق التعميم والتعمم:

حؿ المشكبلت ،المجمكعات ،لعب األدكار.

الوسائل التعميمية

الصكر ،كسيمة إشارات المركر ،بعض األلعاب

اإلجراءات واألنشطة التعميمية:
 -يناقش المعمـ الصكرة التالية كمضمكنيا مع الطمبة:
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 يقكـ المعمـ بالتعرؼ إلى آراء الطمبة حكؿ الصكرة ،كعـ تعبر. يناقش المعمـ األلعاب التي تتضمنيا الصكرة. يقكـ المعمـ بمناقشة بعض األلعاب الجماعية ،كالتعاكف بيف الطمبة ألجؿ الكصكؿ إلىىدؼ كاحد كىك "المتعة ،كالفكز ،كالمنافسة".
 يناقش المعمـ مع الطمبة أىمية األلعاب الجماعية في تككيف صداقات جديدة ،كطرؽالحكار بيف البلعبيف.
 يقكـ المعمـ باصطحاب الطمبة إلى فناء المدرسة ،كيقسميـ مجمكعات لممنافسة فيإحدل األلعاب ،كيطمب منيـ التحاكر داخؿ الفناء مف أجؿ تحقيؽ المنافسة السميمة.
 يق أر المعمـ الفقرة ص ( )46مف الكتاب المدرسي ،ثـ يطمب مف بعض الطمبة إعادةقراءتيا ،كيناقش محتكاىا ،كبعض المفردات الجديدة الكاردة فييا:
 يناقش المعمـ مع الطمبة أىمية المخيمات الصيفية كاألنشطة التي يقكـ بيا الطمبة داخؿالمخيمات.
 يقكـ المعمـ بالتعرؼ عمى آراء الطمبة في طرؽ الحكار ،كأىمية التنكع ،كالتعدد ،كاختبلؼالجنسيات ،كالثقافات.
 يناقش المعمـ مع طمبتو رمكز الدكؿ ،ككيؼ تتميز عف بعضيا ،كما يطرح عمييـ بعضالقكاسـ المشتركة ،كفكائد ىذه القكاسـ في حؿ االختبلفات.
 يناقش المعمـ االختبلؼ في اليكية ،كالثقافة ،كالحضارة ،كأىمية الحكار في نقؿ الثقافة،كالحضارة مف مكاف آلخر ،كمف مجتمع آلخر.
 يطرح المعمـ األسئمة التالية ،كيناقشيا مع الطمبة. -1ابحث عف رمكز تكحد العالـ. ...................................................... :
 -2التنكع الثقافي كالحضارم كنز لمبشرية ،فسر ذلؾ:
..........................................................................

...........................................................................
...........................................................................

 -3برأيؾ :لماذا تختار كؿ دكلة نشيدان كطنيان ممي انز؟
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األنشطة اإلثرائية:
نشاط :1
 يعرض المعمـ مقطع فيديك يكضح إشارات المركر ،ككيؼ تساىـ إشارات المركر فيتنظيـ سير المركبات .ثـ يناقش مع الطمبة ما كرد في المقطع.
 يناقش المعمـ األسئمة التالية مع الطمبة. -1برأيؾ لماذا تتككف إشارة المركر مف ثبلثة ألكاف؟
 -2برأيؾ ىؿ إشارات المركر في كؿ دكؿ العالـ تأخذ نفس األلكاف؟ كلماذا؟
 -3ىؿ تعتبر أف إشارات المركر تعمؿ عمى تكحيد العالـ؟
 يتعرؼ المعمـ عمى آراء الطمبة حكؿ بعض المكاقؼ كاألشياء المشتركة حكؿ العالـ،كأىمية ىذه األشياء في التعرؼ عمى آراء اآلخريف ،كمكاقفيـ ،كالتعامؿ معيـ،
كمحاكرتيـ.
نشاط :2
 يسمي المعمـ طمبتو بأسماء دكؿ العالـ ،كيسمميـ أعبلـ ىذه الدكؿ ،كينظـ البيئة الصفيةلتشبو قاعة األمـ المتحدة ،كيدير حكا انر بينيـ يتناكؿ مف خبللو قضية االحتبلؿ
اإلسرائيمي ،كأىمية التحرر لمشعكب ،كأساليب مكاجية االحتبلؿ.
 يناقش المعمـ مع الطمبة األسئمة التالية: -1ما ىي ألكاف العمـ الفمسطيني؟

 -2ىؿ تعتبر أف اختبلؼ الدكؿ في المغة يحد مف تكاصميـ ،كحكارىـ؟
 -3لماذا يقكـ كؿ شعب بتحديد عمـ يميزه عف الدكؿ كالشعكب األخرل؟

 -4برأيؾ ما ىي الحجج التي يمكنؾ أف تقدميا حكؿ أحقية الشعب الفمسطيني بالحرية؟

 -5يعتبر التحرر مف االحتبلؿ ىدؼ مف األىداؼ العالمية المشتركة ،كذكر في القطعة
السابقة أىداؼ أخرل كىي............. ، ....................... ،................ :
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نشاط ختامي:
 -1ما ىي ألكاف عمـ فمسطيف الذم يميزه عف باقي الدكؿ. .............................. :
 -2ابحث عف أعبلـ تتشابو في ألكانيا ،كعبر بجممة عف "االتفاؽ مع اآلخريف":

..................................................................
..................................................................

ميمة بيتية:
استمع أنت كأفراد أسرتؾ لمنشيد الكطني الفمسطيني ،كاكتب في كراستؾ النشيد كامبلن.
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الدرس السادس
الزمن :حصتان
عنوان الدرس:

تحديات تكاجو العالـ

المفيوم اإلثرائي:

الحكار بالحسنى
يتعرؼ عمى بعض المؤسسات العالمية.

يبيف أىمية كأىداؼ المؤسسات العالمية.

يعدد التحديات كالمخاطر التي تكاجو العالـ.
أىداف الدرس:

يكضح مجاالت التعاكف بيف بني البشر.

يتعرؼ عمى قيمة الحكار في الحياة اليكمية.
يكضح دكر الحكار في مكاجية التحديات كحؿ المشكبلت.

يستخدـ الميارات الكبلمية في حكاره مع اآلخريف.
يتحدث بطبلقة دكف تمعثـ.
طرق التعميم والتعمم:

المناقشة الجماعية ،حؿ المشكبلت ،التعمـ التعاكني

الوسائل التعميمية

الصكر ،بطاقات مبلحظة ،بطاقات نشاط ،ميكركفكف

اإلجراءات واألنشطة التعميمية:
 -يناقش المعمـ الصكرة التالية ،كيعطي المجاؿ لمطمبة لمتعبير عف مضمكنيا:
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-

يناقش المعمـ أىمية المؤسسات الدكلية.

-

يستعرض المعمـ مع طمبتو بعض المؤسسات الدكلية ،كأىدافيا.

-

يناقش المعمـ مع طمبتو بعض المؤسسات الدكلية النشطة عمى الساحة الفمسطينية.

-

يطرح المعمـ أف الحكار الذم يدكر في اجتماعات المؤسسات الدكلية يعالج العديد مف
الخبلفات بيف الدكؿ ،كيحؿ مشكبلت الدكؿ المظمكمة.

 يق أر المعمـ الفقرة المكجكدة في الكتاب المدرسي ص ( ،)49كيناقش مضمكنيا معالطمبة.
 يناقش المعمـ مع الطمبة المشكبلت التي تكاجو العالـ أجمع ،كأىمية الحكار مف أجؿعبلج ىذه المشكبلت.
 يككف المعمـ مجمكعات تعاكنية داخؿ الفصؿ ،كيطمب منيـ اإلجابة عمى األسئمة التالية،عمى أف تقدـ كؿ مجمكعة إجاباتيا في بطاقات نشاط.
 يدكف المعمـ اإلجابات ،ثـ يناقش مع الطمبة اإلجابات النمكذجية: -1فسر يختمؼ البشر مف حيث المكف ،كالديف ،كالمعتقد ،كالحضارة ،كالمغة مع ذكر أمثمة
مف القطعة السابقة كأمثمة أخرل مف عندؾ.
 -2إيجابيات كسمبيات التكنكلكجيا.
 -3ما ىي التحديات التي تكاجو كافة البشرية عمى سطح األرض؟
 -4أذكر مكاقؼ أعجبتؾ أثناء حدكث الككارث العالمية؟
 -5ما ىك القاسـ المشترؾ بيف فمسطيف كالدكؿ العربية ،كبيف فمسطيف كالدكؿ اإلسبلمية؟
األنشطة اإلثرائية:
نشاط :1
-

يقكـ المعمـ بتييئة البيئة الصفية ،لعقد اجتماع لمؤسسة الطفكلة العالمية ،كيطمب مف
الطمبة تمثيؿ دكر المسئكؿ عف حؿ مشكبلت الطفكلة ،كيترؾ المجاؿ لمطمبة لطرح
األفكار ،كتداكليا.

-

يشجع المعمـ الطمبة عمى االستماع لآلخريف ،كأىمية الحكار لمكصكؿ لحمكؿ لممشكبلت.
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-

يقكـ المعمـ باستعراض بعض اآلراء المخالفة التي طرحيا الطمبة ،كيناقش المعمـ أىمية
تعدد اآلراء لمكصكؿ إلى نتائج كحمكؿ لممشكبلت التي تكاجينا في حياتنا اليكمية.

-

يطمب المعمـ مف الطمبة اإلجابة عف األسئمة التالية:

 -1ماذا يعني لؾ شعار األمـ المتحدة الظاىر في الصكرة؟
 -2لماذا تعقد ىيئة األمـ المتحدة اجتماعاتيا بشكؿ دكرم؟
نشاط :2
 يعرض المعمـ مقطع فيديك الجتماع في منظمة الطفكلة العالمية ،يختمؼ فيو المجتمعكفعمى طرؽ حماية الطفؿ ،ثـ يناقش مع طمبتو مفيكـ الحكار الجيد ،كالحكار البناء الذم
يصؿ إلى نتائج سميمة.
 يعرض المعمـ عبر جياز العرض ( ،)L.C.Dثبلث شرائح األكلى تتعمؽ بمفيكـ الحكار،كالثانية تتعمؽ بأىمية الحكار ،أما الثالثة فتتعمؽ بآداب الحكار الجيد:
الشريحة األولى :مفيوم الحوار.

تعتبر ميارات الحكار مف الميارات الضركرية في عصر
المعمكمات ،إذ يعتبر النقد المدعـ باألدلة مف أىـ األسس
التي يقكـ عمييا الحكار الجيد ،كصكالن إلى الحقائؽ ،كالتعرؼ
عمى العبلقات بينيا ،كالتمييز بينيا كبيف اآلراء ،كالتأكد مف
صدؽ المصادر كالقدرة عمى ما يدكر حكلنا.
كالحكار عبارة عف نقاش حكؿ مكضكع ما ،يبدأ بتداكؿ
األفكار كينتيي و
بحؿ أك شروح لممكقؼ مكضكع الحكار
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الشريحة الثانية :أىمية الحوار

لمحكار أىمية بالغة في حياتنا اليكمية ،فيك كسيمة مف كسائؿ

االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ مع اآلخريف.

حيث يتعاكف المتحاكركف لمعرفة الحقيقة كالتكصؿ إلى حمكؿ

لممشكبلت التي تكاجييـ.

كالحكار حاجة إنسانية تساعد الفرد منا باالندماج االجتماعي،
كرفع مستكل معارفنا ،كما يساىـ الحكار في نمك المجتمع
كمعالجة بعض القضايا كالمشكبلت التي تكاجينا في حياتنا

اليكمية .كمف خبلؿ الحكار نتعرؼ عمى آراء كميكؿ اآلخريف.
كالحكار السميـ يقرب كجيات النظر ،كيحؿ الخبلفات.

الشريحة الثالثة :آداب الحوار

لمحكار آداب متعددة ،يجب عمى المتحاكريف االلتزاـ بيا
ليككف الحكار فاعبلن ،كىي:
 -1تكفر النية السميمة.
 -2تكفر المعرفة الجيدة لدل المتحاكريف.
 -3تكخي الصدؽ في نقؿ األخبار كالمعمكمات كاآلراء.
 -4الصبر كالحمـ في بدء كتنفيذ الحكار.
 -5احتراـ آراء اآلخريف ،كالتكاضع أثناء الحكار.
 -6استخداـ ألفاظ سميمة مفيكمو لممتحاكريف.
 -7تغيير اآلراء السمبية نياية الحكار.
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 يطمب المعمـ مف الطمبة إعادة قراءة الشرائح السابقة. يقكـ المعمـ بتقسيـ الصؼ إلى مجمكعات ،كيطمب مف كؿ مجمكعة الحكار فيما بينياحكؿ ما يحتاجو الصؼ المدرسي ليككف أجمؿ ،كيطمب منيـ تدكيف أفكارىـ ،كمقترحاتيـ
في كراسات نشاط.
 يناقش المعمـ مع الطمبة أىمية الحكار في البيئة المدرسية. يطمب المعمـ مف الطمبة اإلجابة عمى األسئمة التالية: -1لك طمب منؾ اختيار مكضكع لمحكار ،فما ىي اىتماماتؾ؟ كما المكاضيع التي
ستطرحيا؟
 -2كيؼ تتصرؼ لك قاـ زميؿ لؾ بمقاطعتؾ أثناء الحكار عدة مرات؟
..........................................................................
 -3كيؼ تتصرؼ لك طمب منؾ طرح رأيؾ حكؿ مكضكع ما ،كأنت لـ تكف منتبو لمكضكع
الحكار الذم يدكر؟
..........................................................................
نشاط :3
كيف تتصرف في المواقف التالية:
 -1زميؿ يحاكرؾ حكؿ مكضكعات خاصة بؾ ال تكد اإلدالء برأيؾ فييا:
..........................................................................
 -2استخدـ زميؿ لؾ ألفاظان غير الئقة أثناء حكارؾ مع زمبلئؾ:
..........................................................................
التقويم الختامي:
 -1كيؼ تتصرؼ في حالة طيمب منؾ إبداء رأيؾ ،كتشعر بأف رأيؾ ال يتكافؽ مع اآلخريف؟
..........................................................................
 -2يصر زميمؾ عمى رأيو ،كأنت تعمـ بأنو مخطئ:
..........................................................................
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ميمة بيتية:
يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات ،كيطمب مف كؿ مجمكعة أف تقكـ بإعداد بطاقة تتناكؿ أىمية
الحكار ،كآدابو ،كمناقشتيـ فييا.
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الدرس السابع
الزمن :حصتان
عنوان الدرس:

منطؽ العدالة  ...منطؽ القكة

المفيوم اإلثرائي:

إحساف الظف باآلخريف ،اتباع الحؽ كالتزامو
يفرؽ الطالب بيف منطؽ العدالة كمنطؽ القكة

يتعرؼ الطالب عمى بعض المؤسسات الدكلية.

أىداف الدرس:

يقيـ دكر اليكنسكك في إحقاؽ العدالة.

يقدر أىمية انتشار العدالة في المجتمع.

يستنتج أسباب احتبلؿ الدكؿ لدكؿ أخرل.

يتحاكر مع اآلخريف إليجاد حمكالن لمشكبلت مجتمعو.
طرق التعميم والتعمم:
الوسائل التعميمية:

المناقشة الجماعية ،العصؼ الذىني ،حؿ المشكبلت،

التمثيؿ

الصكر ،التمثيؿ ،بطاقات نشاط

اإلجراءات واألنشطة التعميمية:
 -يناقش المعمـ مضمكف الصكرة التالية مع الطمبة:

 يطمب المعمـ مف الطمبة أف ينقسمكا إلى مجمكعات ،كيطمب مف كؿ مجمكعة تدكيفرأييا في الصكرة السابقة.
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 يستمع المعمـ آلراء كؿ مجمكعة. يقكـ المعمـ بطرح أىمية الحكار في عبلج االختبلؼ ،ككيؼ أف تحقيؽ مبدأ العدالة يحؿاالختبلؼ بيف األفراد ،كالجماعات.
 يق أر المعمـ الفقرة المكجكدة صفحة ( )53عمى الطمبة. يناقش المعمـ األسئمة التالية مع الطمبة. -1ناقش كفرؽ :كيؼ تمثؿ اليكنسكك منطؽ العدالة ،ككيؼ يمثؿ االحتبلؿ منطؽ القكة؟
 -2اذكر مؤسسات تيتـ بصحة األطفاؿ كعمالتيـ.
 -3اذكر عكس كممة زىيدة......... :
 -4كيؼ تستغؿ الدكؿ القكية دكالن أخرل ضعيفة؟
....................................................................

.....................................................................
 -5عدد بعض ممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي الساعية الستغبلؿ ثركات فمسطيف:
....................................................................

.....................................................................

 -6ىؿ تؤيد حمبلت مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية ،كلماذا؟

 -7ما شعكرؾ تجاه الظمـ الكاقع عمى المجتمع الفمسطيني ،خاصة في قطاع غزة:
...............................................................

...............................................................

األنشطة اإلثرائية:
نشاط :1

 يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعتيف تمثؿ إحداىما العدالة ،كتمثؿ األخرل القكة .كيطمبمنيـ ذكر أمثمة حكؿ منطؽ القكة ،كمنطؽ العدالة .كيناقش مع كؿ مجمكعة األمثمة التي
يطرحيا الطمبة.
 يقكـ المعمـ بطرح األسئمة التالية ،كيطمب مف الطمبة طرح أفكارىـ ،كاإلجابة عنيا: -1حسب اعتقادؾ "منطؽ العدالة يعالج االختبلؼ الحاصؿ بيف األطراؼ المتنازعة" كضح.
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 -2ىؿ شاىدت كقفات تضامنية عبر شاشات التمفاز ،كاذا كاف الجكاب بنعـ ،فماذا جذب
انتباىؾ حكؿ تجمع الناس؟ كما ىك شعار الكقفة التضامنية أك عبارات تـ ترددييا ،كتدلؿ
عمى اتفاؽ المتضامنيف؟
نشاط :2
 يعرض المعمـ مقاطع فيديك مف البيئة الفمسطينية ،تحمؿ معاني فرض القكة مف قبؿاالحتبلؿ اإلسرائيمي عمى أبناء شعبنا الفمسطيني.
 بعد مشاىدة مقاطع الفيديك ،يناقش المعمـ األسئمة التالية: -1برأيؾ ما ىي المؤسسات التي يمكف أف تساعدنا في تحقيؽ منطؽ العدالة؟
 -2ما الكسائؿ التي يستخدميا العدك لفرض معتقداتو بالقكة عمى أبناء شعبنا الفمسطيني؟
 -3كيؼ تتصرؼ لك قامت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي بايقافؾ عند حاجز ما؟
 يناقش المعمـ أىمية حؿ الخبلفات بيف التنظيمات السياسية في فمسطيف لمكاجيةاالحتبلؿ اإلسرائيمي.
 يناقش المعمـ مع طمبتو أىمية الحكار بيف الفمسطينييف ،كدكره في عبلج بعضالمشكبلت التي يعاني منيا أىالي فمسطيف.
 يناقش المعمـ أسباب االختبلؼ في الساحة الفمسطينية ،كأثرىا السمبي عمى تحقيؽاألىداؼ الكطنية.
التقويم الختامي:
 -1عبر عف رأيؾ حكؿ الظمـ الكاقع عمى مجتمعؾ؟
 -2اكتب في دفتر نشاطؾ شعارات تكد أف تكصميا لمعالـ الخارجي ،كالمؤسسات التي تساعد
الشعكب المظمكمة؟
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ميمة بيتية:
 -1ابحث عف بعض المؤسسات الدكلية التي تساىـ في تحقيؽ منطؽ العدالة.
 -2ناقش مع أفراد أسرتؾ كسائؿ مف شأنيا إنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كتحقيؽ منطؽ
العدالة في فمسطيف.
 -3ناقش مع أفراد أسرتؾ أىمية الحكار في تكحيد شطرم الكطف.
 -4يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات ،كيطمب مف كؿ مجمكعة تصميـ لكحة لمعبارة التالية
(بالحكار يتكحد أىؿ فمسطيف ،كيحققكف أىدافيـ).
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الدرس الثامن
الزمن :حصتان
عنوان الدرس:

العالـ ضد الييمنة كمع العدالة

المفيوم اإلثرائي:

حسف اإلنصات لممخالؼ ،االبتعاد عف األجكاء االنفعالية
يعرؼ مظاىر الظمـ الذم تمارسو قكات االحتبلؿ عمى

أىداف الدرس:

أبناء شعبنا.

يتحمؿ مسئكلية الدفاع عف حقكقو.

يستنتج أنو ليس كؿ ما يقاؿ صحيحان.

يتعرؼ عمى أىمية االستماع لآلخريف.

طرق التعميم والتعمم:

التمثيؿ المسرحي ،لعب األدكار

الوسائل التعميمية

الصكر ،الفتات ،بطاقات مبلحظة ،بطاقات نشاط

اإلجراءات واألنشطة التعميمية:
 -يقكـ المعمـ بمناقشة الصكرة ،كمضمكنيا مع الطمبة:

 يناقش المعمـ مع الطمبة أىمية أف تككف مع الحؽ ،كليس مع القكة.155

 يطمب المعمـ مف الطمبة إبداء آرائيـ حكؿ تضامف المجتمعات األخرل مع مطالب،كحقكؽ الشعب الفمسطيني.
 يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات تعاكنية ،كيطمب منيـ ذكر أسماء دكؿ بحاجة إلىمساعدة اآلخريف ،كيطمب منيـ طرح آرائيـ كتبادليا حكؿ الكسائؿ التي يمكف أف
يساعدكا ىذه الدكؿ مف خبلليا.
 يقسـ المعمـ الصؼ إلى مجمكعات صغيرة ،كيعطي كؿ مجمكعة بطاقات نشاط معدةمسبقان ،كيطمب منيـ االطبلع عمى الصكرة التالية ،كمناقشتيا ،كالتعرؼ عمى مضمكنيا:

 يناقش المعمـ مع الطمبة أىمية الحكار كدكره في مكاجية العنصرية يطمب المعمـ مف كؿ مجمكعة اقترح حمكؿ لعبلج مشكمة الجدار العازؿ. يطمب المعمـ مف بعض الطمبة تمثيؿ المكقؼ التالي" :حكار يدكر بيف الطمبة ،كيحاكؿأحدىـ فرض رأيو كيصر أنو عمى صكاب" ثـ يناقش معيـ األسباب الدافعة لبلختبلؼ
في اآلراء ،كأىمية تعدد اآلراء لعبلج المشكبلت كحؿ االختبلفات.
 يطمب المعمـ مف الطمبة تدكيف أىمية تعدد اآلراء في عبلج المشكبلت في كراساتنشاطيـ.
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 يناقش المعمـ مع طمبتو طرؽ حؿ الخبلؼ ،كأىمية تقبؿ اآلخريف ،كأرائيـ ،كعدـاإلصرار عمى الرأم.
 يناقش المعمـ مع طمبتو أىمية الحكار في تكليد األفكار ،كيقكـ المعمـ بشرح بعضاألىداؼ العامة ألم حكار ،كيفرؽ بيف الحكار السميـ ،كالحكار العقيـ.
األنشطة اإلثرائية:
نشاط :1
يطالب المجتمع الفمسطيني مف العالـ أجمع أف يساعده في نيؿ حريتو ،فإذا تـ اختيارؾ لتككف
ممثبلن عف أطفاؿ فمسطيف ،كطمب منؾ أف ترسـ صكرة تعبر مف خبلليا عف معاناة أطفاؿ
فمسطيف ،فما ىي األفكار التي يمكف أف تتخيميا كتترجميا إلى رسكمات:
الفكرة األولى

الرسم المرافق لمفكرة
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الفكرة الثانية

الرسم المرافق لمفكرة

نشاط ثاني:

نشاط :2
 يرغب خالد في دعكة أصدقائو كثي انر إلى المنزؿ ،كأمو ال تحب ذلؾ ،ما رأيؾ في رغبةخالد ،كمكقؼ أمو ،تنفيذ مشيد حكارم حكؿ المكضكع.
 تسخر فاطمة مف زميمتيا ىالة ألنيا قصيرة ،تنفيذ مشيد حكارم حكؿ المكقؼ ،كتدخؿأحد الزميبلت لفض االختبلؼ الكاقع بطريقة حكارية سميمة.
 أعمنت المدرسة عف رحمة مدرسية ،كمعظـ أصدقائؾ اشترككا فييا ،كلديؾ رغبة فيالتسجيؿ ليذه الرحمة ،كلكف كالدؾ يرفض ذلؾ ،تمثيؿ دكر الطالب ،كدكر األب ،كدكر
األـ التي تتدخؿ لمحالة االقناع.
 أخكؾ األصغر يتفكه بعبارات كألفاظ غير الئقة ،فقاـ أحد أخكتؾ بعقابو كضربو ،فتدخمتأنت بينيما ،ماذا يمكف أف تقكؿ؟
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نشاط :3
 -يختار المعمـ مجمكعة مف الطمبة ،كيطمب منيـ تمثيؿ المقطع التالي:

يختار المعمم مجموعة من الطمبة ،ويطمب منيم تمثيل الموقف التالي:
أحمد :يا سميماف أنت أسأت إلي ،كتحدثت عني كبلمان بذيئان كأنا لـ أكف مكجكدان.

سميماف :مف الذم نقؿ إليؾ ىذا الكبلـ ،فأنا لـ أقؿ كممة كاحدة عميؾ .أعرؼ أنو ساىر الذم نقؿ

الكبلـ.

ساىر :أنا لـ أنقؿ الكبلـ ألحمد.

سميماف :إذان مف الذم نقؿ الكبلـ.

أحمد :ليس ميمان مف نقؿ الكبلـ ،الميـ لماذا تتيمني كتشتمني في غيابي؟
سميماف :لـ أفعؿ ،كأنت شخص صعب التعامؿ معو.

محمكد :عمى ماذا تختمفكف ،أحمد يتيـ سميماف ،كسميماف يب أر نفسو ،كيتيـ ساىر بنقؿ الكبلـ

كالمعمكمات بشكؿ خاطئ ،أعتقد ساىر شخصان طيبان ،لـ يقصد إيذاءكـ.

أحمد :كأنا أحب ساىر ،لكف سميماف شتمني.
سميماف :بماذا شتمتؾ ،ككيؼ ،كمتى؟.

أحمد :ال أدرم ،لكف سمعت مف الطمبة ذلؾ.
محمكد :إذا يا أحمد قبؿ أف تيتـ أحدان عميؾ بالدليؿ ،كالتأكد مف الكبلـ الذم ينقؿ لؾ ،كأنت كذلؾ يا

سميماف ال تتيـ أحدان دكف معرفة.

أحمد :إذا ما الحؿ.

محمكد :الحؿ أنو الجميع أخطأ ،كشاركتـ ساىر في خبلفكـ ،لكني أجزـ بأف الكبلـ الذم سمعتو يا

أحمد غير صحيح ،أك أنؾ لـ تسمع جيدان ،كدعكنا ال نتيـ بعضنا ،فنحف زمبلء داخؿ المدرسة،
كخارجيا .كىنا أكد اإلشارة إلى قكؿ اهلل سبحانو كتعالى:

ﭑﭒﭓ
ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ (سكرة الحجرات ،اآلية)6 :
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 في ضكء المقطع المسرحي السابؽ ،يطمب المعمـ مف الطمبة اإلجابة عمى األسئمةالتالية:
 -1ضع عنكاف لممقطع المسرحي السابؽ.
 -2برأيؾ مف كاف عمى صكاب أحمد ،أـ سميماف؟
 -3عمى ماذا اختمؼ أحمد ،كسميماف ،كساىر ،كلماذا؟
 -4برأيؾ تناقؿ الكبلـ بيف الطمبة سمكؾ صحيح ،ناقش ذلؾ.
 -5ماذا تفيـ مف اآلية الكريمة الكاردة في المقطع المسرحي؟
 -6لك كنت مكاف ساىر ،كيؼ تتصرؼ؟
 -7الحظ كيؼ أدار محمكد الحكار بيف المتخاصميف ،ككيؼ استطاع أف يقرب كجيات
النظر؟
التقويم الختامي:
 -1ىؿ برأيؾ جميع ما نسمع مف معمكمات كأخبار صادؽ؟
 -2عما يرغب سمير في شراء مبلبس فإنو يصر عمى اختيارىا بنفسو دكف تدخؿ مف أم
فرد مف أفراد األسرة ،ماذا يمكنؾ أف تقكؿ لو لك حصؿ حكار بينؾ كبينو.
ميمة بيتية:
ناقش مع أفراد أسرتؾ الفرؽ بيف الحكار السميـ ،كالحكار العقيـ ،كأىمية الحكار السميـ كفاعميتو
في حؿ المشكبلت المختمفة التي نكاجييا في حياتنا اليكمية.
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ممحق رقم ()5
كتاب تسييل ميمة الباحثة
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